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SOCIETATS MERCANTILS 

Departament 
d’adscripció  Codi  Entitat 

VP 6320 Agència de Patrocini i Mecenatge, SA 
EC 6520 Eficiència Energètica, SA 
EC 6530 Sanejament Energia, SA 
EC 6910 ICF Equipaments, SAU 
EC 7100 ICF Holding, SAU 
PO 6380 Túnels i Accessos de Barcelona, SA (TABASA) 
PO 6390 Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) 
PO 6400 Equacat, SA 
PO 6410 Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA 

(CIMALSA) 
PO 6420 Túnel del Cadí, SAC 
PO 7930 Aeroports públics de Catalunya, SLU 
CU 6260 Televisió de Catalunya, SA (TVC) 
CU 6270 Catalunya Ràdio SRG, SA 
CU 6300 TVC Edicions i Publicacions, SA 
CU 6310 CCRTV Serveis Generals, SA 
CU 6340 Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) 
CU 6690 TVC Multimèdia, SL 
CU 6700 CCRTV Interactiva, SA 
CU 6770 Activa Multimèdia Digital, SL 
CU 6900 Intracatalònia, SA 
SA 6610 Energètica d'Instal·lacions Sanitàries, SA (EISSA) 
SA 6650 Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA) 
SA 7110 UDIAT, Centre Diagnòstic, SA 
SA 7750 Logaritme Serveis Logístics AIE 
AG 6440 Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA) 
AG 6450 Regs de Catalunya, SAU (REGSAU) 
AG 6840 Reg Sistema Segarra-Garrigues, SAU (REGSEGA) 
AG 7050 Ens per al Cessament Agrari 
IU 6510 Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA) 
IU 8410 Societat Catalana d'Inversió en Empreses de Base Tecnològica, SA 
MA 6580 Forestal Catalana, SA 
MA 6730 Administració, Promoció i Gestió, SA (ADIGSA) 
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Subsector societats mercantils 
Departament de la Vicepresidència 
Servei/Entitat: Agència de Patrocini i Mecenatge, SA (6320) 
Programa: Direcció i administració generals (121) 

Unitat responsable 
Agència de Patrocini i Mecenatge 
Diagnòstic de la situació 
L'increment de la demanda de béns culturals, socials, esportius, docents, sanitaris, mediambientals, entre d'altres, que caracteritza la societat actual, 
juntament amb l'exigència de contenció dels pressupostos públics, fa necessària la participació de l'empresa i de la iniciativa privada en actuacions 
d'interès general. 
D'altra banda, el suport privat al finançament de projectes i actuacions d'interès general té un caràcter addicional a l'esforç pressupostari que fan els 
departaments implicats. 
 

Missió 
Potenciar les accions de patrocini mitjançant la gestió d'operacions de patrocini i mecenatge per a actuacions i projectes d'interès general a proposta 
de la Generalitat i de tercers. 
Assessorament a empreses, institucions i entitats sobre el patrocini i el mecenatge empresarials. 
Realització d'estudis a l'entorn del patrocini i el mecenatge i, en general, sobre responsabilitat social Foment del patrocini i el mecenatge empresarials 
mitjançant la realització i/o participació en cursos, jornades, publicacions,... 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Motivar i estimular la participació de les empreses en la comunitat mitjançant la promoció del patrocini i el mecenatge empresarials i la RSC 
 1.1 Relacionar-se continuadament amb les empreses per tal de potenciar les seves accions en aquests àmbits. 
 1.2 Assessorament a empreses sobre el patrocini i les seves possibilitats comunicacionals 
 1.3 Assessorament a entitats i institucions sobre la recerca de patrocinis 
 1.4 1.4.- Assessorament a empreses, entitats i institucions sobre els aspectes fiscals del patrocini empresarial. 
2. Impulsar, crear i desenvolupar programes específics de patrocini i mecenatge per a activitats d'interès general a proposta dels departaments de la 

Generalitat o de tercers. 
 2.1 Impulsar, proposar i arribar a acords amb els departaments de la Generalitat per a la gestió de programes específics de patrocini. 
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Subsector societats mercantils 
Departament de la Vicepresidència 
Servei/Entitat: Agència de Patrocini i Mecenatge, SA (6320) 
Programa: Direcció i administració generals (121) 

Serveis / productes / activitats 
1. Assessorament i informació sobre el patrocini i el mecenatge 
2. Participació en jornades, cursos universitaris, congressos, etc. relacionats amb el patrocini i el mecenatge 
3. Gestió d'operacions de patrocini i mecenatge per a actuacions d'interès general 
4. Planificar, comunicar i fer el seguiment de programes específics en aquest àmbit 
5. Promoció de millores legals i fiscals a l'entorn de la col·laboració privada en activitats d'interès general 
6. Estudis sobre patrocini, mecenatge i responsabilitat social 
7. Publicacions específiques 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Cost agència/resultat patrocini Eficiència % 37,00 35,00 15,00  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Gènere, Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 284.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 406.200,00
3 Despeses financeres 7.500,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 6.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 40.000,00
Total despeses 743.700,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 5
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Subsector societats mercantils 
Departament d'Economia i Finances 
Servei/Entitat: Eficiència Energètica, SA (6520) 
Programa: Energia (631) 

Unitat responsable 
Eficiència Energètica, SA 
Diagnòstic de la situació 
La societat té per objecte el desenvolupament, per compte propi o de tercers de les següents activitats: 
a.- Explotació pròpia o en arrendament de centrals de producció d'energia tèrmica i/o elèctrica, mitjançant sistemes de generació conjunta o utilització 
d'energies renovables, que suposin una millora de l'eficiència en l'ús de l'energia o en la utilització de recursos autòctons. 
b.- Adquisició de maquinària, venda o arrendament financer i desenvolupament de projectes d'energia d'equips consumidors que utilitzin tecnologies 
energètiques eficients. 
EFIENSA participa en 43 societats, 24 de les quals exploten plantes de cogeneració, 12 exploten instal·lacions relacionades amb la biomassa i el 
biogàs elèctrica en règim especial, 4 participen en parcs eòlics en explotació en promoció, 1 minihidràulica, 2 societats tecnològiques i un consorci 
internacional. 
EFIENSA ha estat el passat un instrument de coneixement, d'impuls tecnològic, de prestigi i de posicionament i vol consolidar aquest rol en el futur. 
 

Missió 
Promoure les tecnologies emergents fomentant la implantació de noves tecnologies, tant de generació d'energia com de reducció del seu consum, per 
a que esdevinguin viables econòmicament. 
Millorar el coneixement de l'Administració en les noves tecnologies, la seva implantació i la seva gestió i explotació. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Promoure inversions energètiques 
 1.1 Manteniment de la participació en 15 societats amb objectius vigents. 

 1.2 Iniciar la desinversió en 28 societats amb objectius assolits, materialitzant l'any 2009 la desinversió iniciada en el 2008 de 10 societats, i 
iniciar la desinversió de 8 societats més. 

 1.3 Participar en 4 noves societats 
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Subsector societats mercantils 
Departament d'Economia i Finances 
Servei/Entitat: Eficiència Energètica, SA (6520) 
Programa: Energia (631) 

Serveis / productes / activitats 
1. Participar en capital de societats vinculades a projectes i tecnologies energètiques. 
2. Donar suport i assessorament tècnic i legal en l'àmbit de l'energia a totes les societats en les que es participa. 
3. Avaluar la viabilitat de projectes i la conveniència de la seva participació. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nº. Participació en noves societats i/o compra d'actius per part 

d'EFIENSA 
Resultats Nombre 1 4 4  

2. Nº. Empreses o societats participades per EFIENSA a les 
quals es fa un seguiment durant l'exercici 

Output Nombre 6 30 15  

3. Nº. Desinversió de societats de tecnologia consolidada o 
liquidació de societats de baixa rendibilitat 

Resultats Nombre 2 10 8  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 180.274,55
2 Despeses corrents de béns i serveis 58.599,49
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 238.874,04
Nombre de llocs de treball pressupostats 4
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Subsector societats mercantils 
Departament d'Economia i Finances 
Servei/Entitat: Sanejament Energia, SA (6530) 
Programa: Energia (631) 

Unitat responsable 
Sanejament i Energia, SA 
Diagnòstic de la situació 
SAENSA, que està participada en un 50% per l'Agència Catalana de l'Aigua i en el restant 50% per l'ICAEN, participa al seu torn en un 20 % del capital 
de les societats mixtes El Terri TTE, SA, Sabadell TTE, SA, Montornès TTE, SA, Matarò TTE, SA, Rubí TTE, SA, i Granollers TTE, SA, i en un 10% en 
la societat Tractament Metropolità de Fangs, SL (METROFANG), amb la finalitat d'impulsar la creació de societats anònimes per a la construcció i 
explotació de plantes de tractament tèrmic eficient de fangs a les depuradores d'aigües residuals urbanes. Per aquesta finalitat ha dut a terme les 
inversions de millora d'eficiència energètica a les plantes de tractament tèrmic de fangs a les depuradores d'aigües residuals detectades a través del 
Programa de Tractament dels Fangs de les Estacions Depuradores d'Aigües Residuals (EDAR) de Catalunya, on està previst la disminució del volum 
de fangs produïts abans de l'abocament o la utilització en altres finalitats i aprofitament del biogàs, raó per la qual és de gran interès incloure i mantenir 
actualitzades tècnicament les tecnologies per disminuir els costos d'assecatge dels fangs. 
 

Missió 
Dur a terme i vetllar per les inversions de millora d'eficiència energètica a les plantes de tractament tèrmic de fangs a les depuradores d'aigües 
residuals detectades a través del Programa de Tractament dels Fangs de les Estacions Depuradores d'Aigües Residuals (EDAR) de Catalunya, on 
està previst la disminució del volum de fangs produïts abans de l'abocament o la utilització en altres finalitats i aprofitament del biogàs, raó per la qual 
és de gran interès incloure tecnologies per disminuir els costos d'assecatge dels fangs. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. L'establiment de programes, l'execució de projectes i la realització d'actuacions de tota mena ordenades a la millora de l'eficiència energètica de 

les Estacions Depuradores d'Aigües Residuals Urbanes 

 1.1 Recolzament des dels òrgans de gestió de les participades de les iniciatives que en relació amb aquests objectius puguin plantejar tant 
l'ICAEN com l'ACA 

2. Garantir el correcte funcionament de l'estructura organitzativa pròpia i realitzar tasques de recerca relacionades amb aquestes instal·lacions per a 
aconseguir la màxima eficiència energètica i estalvi econòmic del procés d'assecat de fangs. 

 2.1 Desenvolupar les actuacions mercantils previstes legalment i les complementàries que siguin escaients per a la consecució dels objectius 
fixats. 

 2.2 Plantejar i impulsar des del la participació en els òrgans de gestió de les mercantils participades les mesures adients en cada moment per 
aconseguir la màxima eficiència energètica i estalvi econòmic del procés d'assecat de fangs. 

3. Participar en l'accionariat de les societats mixtes de tractament tèrmic eficient de fangs de les EDAR públiques a fi i efecte de vetllar pel 
compliment dels objectius previstos. 

 3.1 Concurrència a les Juntes Generals i Consells d'Administració de les empreses participades 
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Subsector societats mercantils 
Departament d'Economia i Finances 
Servei/Entitat: Sanejament Energia, SA (6530) 
Programa: Energia (631) 

Serveis / productes / activitats 
1. Tinença d'accions de les societats mixtes de tractament tèrmic eficient de les EDAR públiques de Catalunya. 
2. Control de la gestió de les societats mixtes de tractament tèrmic eficient. 
3. Actualització i avaluació tècnica de les tecnologies d'eficiència Energètica en l'assecat de fangs de les Depuradores d'Aigua Residual Urbana de 

Catalunya. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nº. Reunions de la Junta General de SAENSA durant l'exercici Output Nombre 2 2  

2. Nº. Reunions del Consell d'Administració de SAENSA durant 
l'exercici 

Output Nombre 4 4  

3. Nº. Reunions de les Juntes Generals de les empreses 
participades per SAENSA en l'exercici 

Output Nombre 14 14  

4. Nº. Reunions dels Consells d'Administració de les empreses 
participades per SAENSA en l'exercici 

Output Nombre 28 18  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Medi ambient 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 32.850,05
2 Despeses corrents de béns i serveis 24.050,59
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 56.900,64
Nombre de llocs de treball pressupostats 1
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Subsector societats mercantils 
Departament d'Economia i Finances 
Servei/Entitat: ICF Equipaments, SAU (6910) 
Programa: Seguretat ciutadana (221) 

Unitat responsable 
ICF Equipaments, SAU 
Diagnòstic de la situació 
Necessitat d'augmentar i millorar els equipaments públics en matèria de serveis: una funció bàsica del poder públic és garantir una adequada prestació 
dels serveis, i per a això cal una infraestructura adequada, en nombre suficient i complint els requisits mínims legals exigits. 
Necessitat de centrar en una única empresa de titularitat pública la promoció i gestió d'equipaments d'ús públic. 
 

Missió 
Promoure i gestionar equipaments per a ús públic de serveis a la comunitat. Construcció i gestió d'immobles destinats a equipaments públics, posant-
los a disposició de l'administració corresponent. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Contribuir al desenvolupament del país, oferint recursos i serveis financers que facilitin el creixement i la competitivitat de les empreses, i impulsant 

la inversió pública en equipaments, en línia amb les polítiques del Govern. 

 1.1 Impulsar la política d'inversions en infraestructures públiques previstes en el programa de Govern, prioritzant els equipaments en educació i 
salut i fent-ho extensiu a l'administració local 
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Subsector societats mercantils 
Departament d'Economia i Finances 
Servei/Entitat: ICF Equipaments, SAU (6910) 
Programa: Seguretat ciutadana (221) 

Serveis / productes / activitats 
1. Construcció d'equipaments. 
2. Arrendament d'equipaments. 
3. Manteniment dels equipaments fins a la seva reversió a l'administració corresponent. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Volum d'inversió d'ICFE en la construcció d'equipaments per la 

seguretat ciutadana 
Output MEUR  9,32  

2. Nº. Equipaments per la seguretat ciutadana que ha construït 
ICFE i han entrat en funcionament 

Output Nombre  1  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 9.324.137,93
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 9.324.137,93
Nombre de llocs de treball pressupostats 0
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Subsector societats mercantils 
Departament d'Economia i Finances 
Servei/Entitat: ICF Equipaments, SAU (6910) 
Programa: Atenció a la gent gran amb dependència (315) 

Unitat responsable 
ICF Equipaments, SAU 
Diagnòstic de la situació 
Necessitat d'augmentar i millorar els equipaments públics en matèria de serveis: una funció bàsica del poder públic és garantir una adequada prestació 
dels serveis, i per a això cal una infraestructura adequada, en nombre suficient i complint els requisits mínims legals exigits. 
Necessitat de centrar en una única empresa de titularitat pública la promoció i gestió d'equipaments d'ús públic. 
 

Missió 
Promoure i gestionar equipaments per a ús públic de serveis a la comunitat. Construcció i gestió d'immobles destinats a equipaments públics, posant-
los a disposició de l'administració corresponent. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Contribuir al desenvolupament econòmic del país, oferint recursos i serveis financers que facilitin el creixement i la competitivitat de les empreses, i 

impulsant la inversió pública en equipaments, en línia amb les polítiques del Govern. 

 1.1 Impulsar la política d'inversions en infraestructures públiques previstes en el programa de Govern, prioritzant els equipaments en educació i 
salut i fent-ho extensiu a l'administració local 
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Subsector societats mercantils 
Departament d'Economia i Finances 
Servei/Entitat: ICF Equipaments, SAU (6910) 
Programa: Atenció a la gent gran amb dependència (315) 

Serveis / productes / activitats 
1. Construcció de centres 
2. Arrendament de centres 
3. Manteniment dels centres fins a la seva reversió a l'administració corresponent. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nº. Equipaments socials d'atenció a la gent gran que ha 

construït ICFE i han entrat en funcionament 
Output Nombre 12 12  

2. Volum d'inversió d'ICFE en la construcció d'equipaments 
d'atenció a la gent gran amb dependència 

Output MEUR  3,62  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 3.620.689,66
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 3.620.689,66
Nombre de llocs de treball pressupostats 0
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Subsector societats mercantils 
Departament d'Economia i Finances 
Servei/Entitat: ICF Equipaments, SAU (6910) 
Programa: Atenció a les persones amb discapacitats (316) 

Unitat responsable 
ICF Equipaments, SAU 
Diagnòstic de la situació 
Necessitat d'augmentar i millorar els equipaments públics en matèria de serveis: una funció bàsica del poder públic és garantir una adequada prestació 
dels serveis, i per a això cal una infraestructura adequada, en nombre suficient i complint els requisits mínims legals exigits. 
Necessitat de centrar en una única empresa de titularitat pública la promoció i gestió d'equipaments d'ús públic. 
 

Missió 
Promoure i gestionar equipaments per a ús públic de serveis a la comunitat. Construcció i gestió d'immobles destinats a equipaments públics, posant-
los a disposició de l'administració corresponent. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Contribuir al desenvolupament econòmic del país, oferint recursos i serveis financers que facilitin el creixement i la competitivitat de les empreses, i 

impulsant la inversió pública en equipaments, en línia amb les polítiques del Govern. 

 1.1 Impulsar la política d'inversions en infraestructures públiques previstes en el programa de Govern, prioritzant els equipaments en educació i 
salut i fent-ho extensiu a l'administració local 
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Subsector societats mercantils 
Departament d'Economia i Finances 
Servei/Entitat: ICF Equipaments, SAU (6910) 
Programa: Atenció a les persones amb discapacitats (316) 

Serveis / productes / activitats 
1. Construcció de centres 
2. Arrendament de centres 
3. Manteniment dels centres fins a la seva reversió a l'administració corresponent. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nº. Equipaments socials d'atenció a les persones amb 

discapacitats que ha construït ICFE i han entrat en 
Output Nombre 10 3  

2. Volum d'inversió d'ICFE en la construcció d'equipaments 
socials d'atenció a les persones amb discapacitats 

Output MEUR  40,43  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 40.431.034,48
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 40.431.034,48
Nombre de llocs de treball pressupostats 0
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Subsector societats mercantils 
Departament d'Economia i Finances 
Servei/Entitat: ICF Equipaments, SAU (6910) 
Programa: Atenció primària de salut (411) 

Unitat responsable 
ICF Equipaments, SAU 
Diagnòstic de la situació 
Necessitat d'augmentar i millorar els equipaments públics en matèria de serveis: una funció bàsica del poder públic és garantir una adequada prestació 
dels serveis, i per a això cal una infraestructura adequada, en nombre suficient i complint els requisits mínims legals exigits. 
Necessitat de centrar en una única empresa de titularitat pública la promoció i gestió d'equipaments d'ús públic. 
 

Missió 
Promoure i gestionar equipaments per a ús públic de serveis a la comunitat. Construcció i gestió d'immobles destinats a equipaments públics, posant-
los a disposició de l'administració corresponent. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Contribuir al desenvolupament econòmic del país, oferint recursos i serveis financers que facilitin el creixement i la competitivitat de les empreses, i 

impulsant la inversió pública en equipaments, en línia amb les polítiques del Govern. 

 1.1 Impulsar la política d'inversions en infraestructures públiques previstes en el programa de Govern, prioritzant els equipaments en educació i 
salut i fent-ho extensiu a l'administració local 
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Subsector societats mercantils 
Departament d'Economia i Finances 
Servei/Entitat: ICF Equipaments, SAU (6910) 
Programa: Atenció primària de salut (411) 

Serveis / productes / activitats 
1. Construcció de centres 
2. Arrendament de centres 
3. Manteniment dels centres fins a la seva reversió a l'administració corresponent. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Volum d'inversió d'ICFE en la construcció d'equipaments 

d'atenció primària de la salut 
Output MEUR 26,50  15,17  

2. Nº. Equipaments d'atenció primària de la salut que ha construït 
l'ICFE i han entrat en funcionament 

Output Nombre 21 6 9  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 15.173.655,56
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 15.173.655,56
Nombre de llocs de treball pressupostats 0
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Subsector societats mercantils 
Departament d'Economia i Finances 
Servei/Entitat: ICF Equipaments, SAU (6910) 
Programa: Educació general (421) 

Unitat responsable 
ICF Equipaments, SAU 
Diagnòstic de la situació 
Necessitat d'augmentar i millorar els equipaments públics en matèria de serveis: una funció bàsica del poder públic és garantir una adequada prestació 
dels serveis, i per a això cal una infraestructura adequada, en nombre suficient i complint els requisits mínims legals exigits. 
Necessitat de centrar en una única empresa de titularitat pública la promoció i gestió d'equipaments d'ús públic. 
 

Missió 
Promoure i gestionar equipaments per a ús públic de serveis a la comunitat. Construcció i gestió d'immobles destinats a equipaments públics, posant-
los a disposició de l'administració corresponent. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Contribuir al desenvolupament econòmic del país, oferint recursos i serveis financers que facilitin el creixement i la competitivitat de les empreses, i 

impulsant la inversió pública en equipaments, en línia amb les polítiques del Govern. 

 1.1 Impulsar la política d'inversions en infraestructures públiques previstes en el programa de Govern, prioritzant els equipaments en educació i 
salut i fent-ho extensiu a l'administració local 
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Subsector societats mercantils 
Departament d'Economia i Finances 
Servei/Entitat: ICF Equipaments, SAU (6910) 
Programa: Educació general (421) 

Serveis / productes / activitats 
1. Construcció de centres 
2. Arrendament de centres 
3. Manteniment dels centres fins a la seva reversió a l'administració corresponent. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Volum d'inversió d'ICFE en la construcció d'equipaments 

escolars 
Output MEUR 204,90  111,17  

2. Nº. Equipaments escolars que ha construït ICFE i han entrat 
en funcionament 

Output Nombre 165 116 54  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 111.172.798,15
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 111.172.798,15
Nombre de llocs de treball pressupostats 0
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Subsector societats mercantils 
Departament d'Economia i Finances 
Servei/Entitat: ICF Equipaments, SAU (6910) 
Programa: Educació universitària (422) 

Unitat responsable 
ICF Equipaments, SAU 
Diagnòstic de la situació 
Necessitat d'augmentar i millorar els equipaments públics en matèria de serveis: una funció bàsica del poder públic és garantir una adequada prestació 
dels serveis, i per a això cal una infraestructura adequada, en nombre suficient i complint els requisits mínims legals exigits. 
Necessitat de centrar en una única empresa de titularitat pública la promoció i gestió d'equipaments d'ús públic. 
 

Missió 
Promoure i gestionar equipaments per a ús públic de serveis a la comunitat. Construcció i gestió d'immobles destinats a equipaments públics, posant-
los a disposició de l'administració corresponent. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Contribuir al desenvolupament econòmic del país, oferint recursos i serveis financers que facilitin el creixement i la competitivitat de les empreses, i 

impulsant la inversió pública en equipaments, en línia amb les polítiques del Govern. 

 1.1 Impulsar la política d'inversions en infraestructures públiques previstes en el programa de Govern, prioritzant els equipaments en educació i 
salut i fent-ho extensiu a l'administració local 
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Subsector societats mercantils 
Departament d'Economia i Finances 
Servei/Entitat: ICF Equipaments, SAU (6910) 
Programa: Educació universitària (422) 

Serveis / productes / activitats 
1. Construcció de centres 
2. Arrendament de centres 
3. Manteniment dels centres fins a la seva reversió a l'administració corresponent. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nº. Equipaments universitaris que ha construït ICFE i han 

entrat en funcionament 
Output Nombre 7 3  

2. Volum d'inversió d'ICFE en la construcció d'equipaments 
universitaris 

Output MEUR  54,33  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 54.329.395,82
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 54.329.395,82
Nombre de llocs de treball pressupostats 0
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Subsector societats mercantils 
Departament d'Economia i Finances 
Servei/Entitat: ICF Equipaments, SAU (6910) 
Programa: Equipaments culturals (441) 

Unitat responsable 
ICF Equipaments, SAU 
Diagnòstic de la situació 
Necessitat d'augmentar i millorar els equipaments públics en matèria de serveis: una funció bàsica del poder públic és garantir una adequada prestació 
dels serveis, i per a això cal una infraestructura adequada, en nombre suficient i complint els requisits mínims legals exigits. 
Necessitat de centrar en una única empresa de titularitat pública la promoció i gestió d'equipaments d'ús públic. 
 

Missió 
Promoure i gestionar equipaments per a ús públic de serveis a la comunitat. Construcció i gestió d'immobles destinats a equipaments públics, posant-
los a disposició de l'administració corresponent. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Contribuir al desenvolupament econòmic del país, oferint recursos i serveis financers que facilitin el creixement i la competitivitat de les empreses, i 

impulsant la inversió pública en equipaments, en línia amb les polítiques del Govern. 

 1.1 Impulsar la política d'inversions en infraestructures públiques previstes en el programa de Govern, prioritzant els equipaments en educació i 
salut i fent-ho extensiu a l'administració local 
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Subsector societats mercantils 
Departament d'Economia i Finances 
Servei/Entitat: ICF Equipaments, SAU (6910) 
Programa: Equipaments culturals (441) 

Serveis / productes / activitats 
1. Construcció de centres 
2. Arrendament de centres 
3. Manteniment dels centres fins a la seva reversió a l'administració corresponent 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nº. Equipaments culturals que ha construït ICFE i han entrat 

en funcionament 
Output Nombre 1 1  

2. Volum d'inversió d'ICFE en la construcció d'equipaments 
culturals 

Output MEUR  5,02  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 5.021.551,72
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 5.021.551,72
Nombre de llocs de treball pressupostats 0
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Subsector societats mercantils 
Departament d'Economia i Finances 
Servei/Entitat: ICF Equipaments, SAU (6910) 
Programa: Crèdit oficial (672) 

Unitat responsable 
ICF Equipaments, SAU 
Diagnòstic de la situació 
Necessitat d'augmentar i millorar els equipaments públics en matèria de serveis, una funció bàsica del poder públic és garantir una adequada prestació 
dels serveis, i per a això cal una insfraestructura adequada, en nombre suficient i complint els requisits mínims legals exigits. 
Necessitat de centrat en una única empresa de titularitat pública la promoció i gestió d'equipaments d'ús públic. 
 

Missió 
Promoure i gestionar equipaments per a ús públic de serveis a la comunitat. Construcció i gestió d'immobles destinats a equipaments públics, posant-
los a disposició de l'administració corresponent. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Contribuir al desenvolupament econòmic del país, oferint recursos i serveis financers que facilitin el creixement i la competitivitat de les empreses, i 

impulsant la inversió pública en equipaments, en línia amb les polítiques del Govern. 

 1.1 Incrementar els productes de crèdit i augmentar l'oferta creditícia per assolir un sistema financer més competitiu i enfortir el teixit empresarial 
català 
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Subsector societats mercantils 
Departament d'Economia i Finances 
Servei/Entitat: ICF Equipaments, SAU (6910) 
Programa: Crèdit oficial (672) 

Serveis / productes / activitats 
1. Construcció d'equipaments 
2. Arrendament d'equipaments 
3. Manteniment dels equipaments fins a la seva reversió a l'administració corresponent. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Finançament de la inversió en equipaments des de l'ICF Input MEUR  800,00  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 1.162.500,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 10.473.422,53
3 Despeses financeres 29.553.802,20
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 125.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 86.247.273,65
Total despeses 127.561.998,38
Nombre de llocs de treball pressupostats 19
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Subsector societats mercantils 
Departament d'Economia i Finances 
Servei/Entitat: ICF Holding, SAU (7100) 
Programa: Crèdit oficial (672) 

Unitat responsable 
ICF Holding, SAU 
Diagnòstic de la situació 
1. Necessitat de complementar el finançament privat d'inversions: el finançament d'inversions empresarials a llarg termini per part del sector privat 
resulta sovint insuficient, especialment pel que fa al termini de les operacions. També es detecta una manca de flexibilitat en les diverses modalitats 
creditícies ofertes. Per això cal oferir un finançament a llarg termini adaptat a les necessitats d'inversions, sempre que contribueixin al creixement 
econòmic i siguin viables. 
2. Necessitat de facilitar finançament als sectors públic i privat de l'economia catalana i de promoure activitats econòmiques que contribueixin al 
creixement econòmic. Tant a nivell quantitatiu com qualitatiu. 
 

Missió 
Ampliar les possibilitats d'accés al finançament a llarg termini de les empreses catalanes, complementant l'oferta de les iniciatives de capital risc 
privades. Promoció d'instruments de capital risc per a la capitalització d'empreses, i la tinença, compravenda i gestió de participacions financeres i 
patrimonials. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Contribuir al desenvolupament econòmic del país, oferint recursos i serveis financers que facilitin el creixement i la competitivitat de les empreses, i 

impulsant la inversió pública en equipaments, en línia amb les polítiques del Govern. 

 1.1 Incrementar els productes de crèdit i augmentar l'oferta creditícia per assolir un sistema financer més competitiu i enfortir el teixit empresarial 
català 
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Subsector societats mercantils 
Departament d'Economia i Finances 
Servei/Entitat: ICF Holding, SAU (7100) 
Programa: Crèdit oficial (672) 

Serveis / productes / activitats 
1. Inversions de capital, de forma directa o a través de societats i fons de capital risc. 
2. Inversió creditícia. 
3. Estructuració d'operacions financeres. 
4. Constitució de la Societat Gestora d'Entitats de Capital Risc (SGECR) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Volum de les aportacions de capital risc d'ICF Holding Output MEUR 8,50 12,20  

2. Volum de la inversió en participacions directes d'ICF Holding Output MEUR 7,60 6,30  

3. Volum de la inversió creditícia d'ICF Holding Output MEUR 16,40 9,50  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 437.640,40
2 Despeses corrents de béns i serveis 616.360,54
3 Despeses financeres 36.227,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 11.500,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 31.000.000,00
9 Variació de passius financers 10.000.000,00
Total despeses 42.101.727,94
Nombre de llocs de treball pressupostats 7
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Subsector societats mercantils 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Túnels i Accessos de Barcelona, SA (TABASA) (6380) 
Programa: Carreteres (521) 

Unitat responsable 
Túnels i Accessos de Barcelona, SA (Tabasa) 
Diagnòstic de la situació 
Túnels i Accessos de Barcelona, Societat Anònima Concessionària (TABASA), té per objecte, segons determina l'article 2 dels seus Estatus, la gestió 
del servei de construcció, conservació i explotació, per sí o per tercers, del Túnel de Vallvidrera i els seus accessos, de conformitat amb l'autorització 
concedida per la Generalitat de Catalunya, així con les activitats que siguin complementàries o derivades de les anteriors i directament relacionades 
amb el seu objecte social. 
Des de la seva constitució, TABASA ha desenvolupat de manera eficient i amb èxit, tant des d'un punt de vista social com econòmic i mediambiental, 
les activitats encomanades i, també,  ha contribuït de manera important amb aquesta actuació a la millora i la potenciació de les infraestructures viàries 
de Catalunya. 
Així, en aquest moments, es planteja la conveniència que la Societat pugui afrontar nous reptes que passen, d'una banda, per assumir i dur a terme 
noves activitats, com poden ser la gestió de sistemes de mobilitat, el desenvolupament de sistemes de gestió de la mobilitat sostenible i llur aplicació i 
la gestió de tots els elements, associats a la correcció dels impactes de la mobilitat sobre l'entorn que l'envolta, i de l'altra, per ampliar el seu àmbit 
geogràfic d'actuació, el qual s'estén a les comarques del Vallès Orienta, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Barcelonès i el Maresme. Per la qual 
cosa per Acord de Govern, d'1 d'abril s'ha autoritzat la modificació dels Estatuts social de l'empresa. 
La Societat tindrà per objecte la gestió del servei de construcció, conservació i explotació, per sí o per tercers, del Túnel de Vallvidrera i els seus 
accessos, de conformitat amb l'autorització concedida per la Generalitat de Catalunya, així com les activitats que siguin complementàries o derivades 
de les anteriors i directament relacionades amb el seu objecte. 
La Societat tindrà així mateix per objecte les següents activitats i serveis d'interès públic: 
-  promoure, projectar, realitzar estudis, construir, conservar, explotar i/o controlar tot tipus d'infraestructures per a la mobilitat en l'àmbit de les 
comarques del Vallès Oriental, del Vallès Occidental, del Baix Llobregat, dels Barcelonès i del Maresme, així com promoure, desenvolupar, explorar i/o 
gestionar diferent sistemes de mobilitat en l'esmentat àmbit geogràfic. 
-  Promoure, projectar, realitzar estudis, desenvolupar, explotar, controlar i/o gestionar sistemes de gestió de la mobilitat sostenible i llur aplicació, així 
com tots els elements associats a la correcció dels impactes de la mobilitat sobre l'entorn ambiental. 
 

Missió 
Mantenir i explotar en perfectes condicions el Túnel de Vallvidrera i els seus accessos, així com afavorir la mobilitat de les comarques del Vallès 
Oriental, del Vallès Occidental, del Baix Llobregat, dels Barcelonès i del Maresme, mitjançant el desenvolupament d'infraestructures de mobilitat. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Millorar la connexió interterritorial 

 1.1 promoure infraestructures de mobilitat sostenible a les comarques del Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Barcelonès i 
el Maresme. 

 1.2 mantenir un servei de qualitat als Túnels de Vallvidrera 
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Subsector societats mercantils 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Túnels i Accessos de Barcelona, SA (TABASA) (6380) 
Programa: Carreteres (521) 

Serveis / productes / activitats 
1. Explotació, manteniment i conservació del túnel i els seus accessos 
2. Desenvolupament d'infraestructures de mobilitat: Carril Bus-Vao a la C-58 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Intensitat mitjana diària de Tabasa Output Nombre 35.699 35.227 36.778  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 37.500.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 37.500.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 0
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Subsector societats mercantils 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Túnels i Accessos de Barcelona, SA (TABASA) (6380) 
Programa: Infraestructures ferroviàries (522) 

Unitat responsable 
Túnels i Accessos de Barcelona, SA (Tabasa) 
Diagnòstic de la situació 
Túnels i Accessos de Barcelona, Societat Anònima Concessionària (TABASA), té per objecte, segons determina l'article 2 dels seus Estatus, la gestió 
del servei de construcció, conservació i explotació, per sí o per tercers, del Túnel de Vallvidrera i els seus accessos, de conformitat amb l'autorització 
concedida per la Generalitat de Catalunya, així con les activitats que siguin complementàries o derivades de les anteriors i directament relacionades 
amb el seu objecte social. 
Des de la seva constitució, TABASA ha desenvolupat de manera eficient i amb èxit, tant des d'un punt de vista social com econòmic i mediambiental, 
les activitats encomanades i, també,  ha contribuït de manera important amb aquesta actuació a la millora i la potenciació de les infraestructures viàries 
de Catalunya. 
Així, en aquest moments, es planteja la conveniència que la Societat pugui afrontar nous reptes que passen, d'una banda, per assumir i dur a terme 
noves activitats, com poden ser la gestió de sistemes de mobilitat, el desenvolupament de sistemes de gestió de la mobilitat sostenible i llur aplicació i 
la gestió de tots els elements, associats a la correcció dels impactes de la mobilitat sobre l'entorn que l'envolta, i de l'altra, per ampliar el seu àmbit 
geogràfic d'actuació, el qual s'estén a les comarques del Vallès Orienta, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Barcelonès i el Maresme. Per la qual 
cosa per Acord de Govern, d'1 d'abril s'ha autoritzat la modificació dels Estatuts social de l'empresa. 
La Societat tindrà per objecte la gestió del servei de construcció, conservació i explotació, per sí o per tercers, del Túnel de Vallvidrera i els seus 
accessos, de conformitat amb l'autorització concedida per la Generalitat de Catalunya, així com les activitats que siguin complementàries o derivades 
de les anteriors i directament relacionades amb el seu objecte. 
La Societat tindrà així mateix per objecte les següents activitats i serveis d'interès públic: 
-  promoure, projectar, realitzar estudis, construir, conservar, explotar i/o controlar tot tipus d'infraestructures per a la mobilitat en l'àmbit de les 
comarques del Vallès Oriental, del Vallès Occidental, del Baix Llobregat, dels Barcelonès i del Maresme, així com promoure, desenvolupar, explorar i/o 
gestionar diferent sistemes de mobilitat en l'esmentat àmbit geogràfic. 
-  Promoure, projectar, realitzar estudis, desenvolupar, explotar, controlar i/o gestionar sistemes de gestió de la mobilitat sostenible i llur aplicació, així 
com tots els elements associats a la correcció dels impactes de la mobilitat sobre l'entorn ambiental. 
 

Missió 
Millorar la mobilitat a les comarques del Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Barcelonès i el Maresme, mitjançant la promoció 
d'infraestructures de mobilitat per tal de fomentar la interconnectivitat territorial de forma sostenible amb el mediambiental. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Millorar la connexió interterritorial. 

 1.1 Promoure infraestructures de mobilitat sostenible a les comarques del Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Barcelonès i 
el Maresme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2009  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

 

817 

 

Subsector societats mercantils 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Túnels i Accessos de Barcelona, SA (TABASA) (6380) 
Programa: Infraestructures ferroviàries (522) 

Serveis / productes / activitats 
1. Construcció de noves infraestructures de mobilitat d'acord amb el Pla Econòmic i Financer aprovat. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre d'actuacions a la xarxa d'FGC Output Nombre  2  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 3.702.700,83
2 Despeses corrents de béns i serveis 12.102.486,11
3 Despeses financeres 1.509.045,49
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 68.872.609,04
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 5.754.277,00
Total despeses 91.941.118,47
Nombre de llocs de treball pressupostats 74
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Subsector societats mercantils 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390) 
Programa: Direcció i administració generals (121) 

Unitat responsable 
Gestió d'Infraestructures, SAU 
Diagnòstic de la situació 
Per tal d'optimitzar els costos de funcionament i millorar permanentment la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient, 
mitjançant acord el govern ha encomanat a Gisa obres de Presidència, Vicepresidència, Economia, INCASOL, Centre d'Alt Rendiment, incloses en el 
present programa. 
L'objecte social de Gisa és "projectar, construir, conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la Generalitat 
promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar. Projectar i construir tota mena d'infraestructures i edificacions de 
tercers amb els quals la Generalitat n'hagi acordat la construcció". 
 

Missió 
La missió de la societat és contractar i executar de forma eficient i respectuosa amb el medi ambient les actuacions encomenades pels diferents 
departaments fomentant la concurrència i l'equitat i assegurant la transparència, la qualitat i la seguretat 

Objectius estratègics i operatius 
1. Executar el programa d'inversions encomanat 
 1.1 Optimitzar els costos de funcionament 
2. Millorar permanentment la qualitat dels serveis prestats 
 2.1 Optimitzar la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient 
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Subsector societats mercantils 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390) 
Programa: Direcció i administració generals (121) 

Serveis / productes / activitats 
1. Millora permanent en la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient 
2. Gestió d'obres i projectes encomanants per Presidència, Vicepresidència, Economia, INCASOL, Centre d'Alt Rendiment. 
3. Obres d'infraestructura d'edificació. 
4. Estudis i projectes associats a les infraestructures esmentades 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre d'obres a iniciar de direcció i adm general Output Nombre 1 4 4  

2. Nombre d'obres a finalitzar de direcció i adm generals Output Nombre 3 2  

3. Nombre d'obres en execució de direcció i adm generals Output Nombre 5 1  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 16.639.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 135.465.000,00
3 Despeses financeres 1.757.000,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 34.087.570,52
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 8.639.549,00
Total despeses 196.588.119,52
Nombre de llocs de treball pressupostats 248



 
PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2009  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

 

820 

 

Subsector societats mercantils 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390) 
Programa: Administració de Justícia (211) 

Unitat responsable 
Gestió d'Infraestructures, SAU 
Diagnòstic de la situació 
Per tal d'optimitzar els costos de funcionament i millorar permanentment la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient, 
mitjançant acord el govern ha encomanat a Gisa obres del Departament de Justícia, incloses en el present programa. L'objecte social de Gisa és 
"projectar, construir, conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la Generalitat promogui o en les quals participi i 
els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar. 
Projectar i construir tota mena d'infraestructures i edificacions de tercers amb els quals la Generalitat n'hagi acordat la construcció". 
 

Missió 
La missió de la societat és contractar i executar de forma eficient i respectuosa amb el medi ambient les actuacions encomenades pels diferents 
departaments fomentant la concurrència i l'equitat i assegurant la transparència, la qualitat i la seguretat 

Objectius estratègics i operatius 
1. Executar el programa d'inversions encomanat 
 1.1 Optimitzar els costos de funcionament 
2. Millorar permanentment la qualitat dels serveis prestats 
 2.1 Optimitzar la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient 
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Subsector societats mercantils 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390) 
Programa: Administració de Justícia (211) 

Serveis / productes / activitats 
1. Millora permanent en la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient 
2. Gestió d'obres i projectes encomanants pel Departament de Justícia 
3. Obres d'infraestructura d'edificació. 
4. Estudis i projectes associats a les infraestructures esmentades 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre d'obres a iniciar justícia Output Nombre 0 5 2  

2. Nombre d'obres a finalitzar de justícia Output Nombre  1  

3. Nombre d'obres en execució de justícia Output Nombre 5 5  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Gènere 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 5.223.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 5.223.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 0
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Subsector societats mercantils 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390) 
Programa: Justícia juvenil (212) 

Unitat responsable 
Gestió d'Infraestructures, SAU 
Diagnòstic de la situació 
Per tal d'optimitzar els costos de funcionament i millorar permanentment la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient, 
mitjançant acord el govern ha encomanat a gisa obres del Departament de Justícia, incloses en el present programa. 
L'objecte social de Gisa és "projectar, construir, conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la Generalitat 
promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar. Projectar i construir tota mena d'infraestructures i edificacions de 
tercers amb els quals la Generalitat n'hagi acordat la construcció". 
 

Missió 
La missió de la societat és contractar i executar de forma eficient i respectuosa amb el medi ambient les actuacions encomenades pels diferents 
departaments fomentant la concurrència i l'equitat i assegurant la transparència, la qualitat i la seguretat 

Objectius estratègics i operatius 
1. Executar el programa d'inversions encomanat 
 1.1 Optimitzar els costos de funcionament 
2. Millorar permanentment la qualitat dels serveis prestats 
 2.1 Optimitzar la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient 
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Subsector societats mercantils 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390) 
Programa: Justícia juvenil (212) 

Serveis / productes / activitats 
1. Millora permanent en la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient 
2. Gestió d'obres i projectes encomanants pel Departament de Justícia 
3. Obres d'infraestructura d'edificació. 
4. Estudis i projectes associats a les infraestructures esmentades 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Obres a iniciar de justícia juvenil Output Nombre 1 2 1  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Gènere 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 520.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 520.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 0
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Subsector societats mercantils 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390) 
Programa: Serveis penitenciaris (213) 

Unitat responsable 
Gestió d'Infraestructures, SAU 
Diagnòstic de la situació 
Per tal d'optimitzar els costos de funcionament i millorar permanentment la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient, 
mitjançant acord el govern ha encomanat a gisa obres del Departament de Justícia, incloses en el present programa. 
L'objecte social de Gisa és "projectar, construir, conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la Generalitat 
promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar. Projectar i construir tota mena d'infraestructures i edificacions de 
tercers amb els quals la Generalitat n'hagi acordat la construcció". 
 

Missió 
La missió de la societat és contractar i executar de forma eficient i respectuosa amb el medi ambient les actuacions encomenades pels diferents 
departaments fomentant la concurrència i l'equitat i assegurant la transparència, la qualitat i la seguretat 

Objectius estratègics i operatius 
1. Executar el programa d'inversions encomanat 
 1.1 Optimitzar els costos de funcionament 
2. Millorar permanentment la qualitat dels serveis prestats 
 2.1 Optimitzar la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient 
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Subsector societats mercantils 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390) 
Programa: Serveis penitenciaris (213) 

Serveis / productes / activitats 
1. Millora permanent en la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient 
2. Gestió d'obres i projectes encomanants pel Departament de Justícia 
3. Obres d'infraestructura d'edificació. 
4. Estudis i projectes associats a les infraestructures esmentades 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre d'obres a finalitzar en serveis penitenciaris Output Nombre  1  

2. Nombre d'obres en execució en serveis penitenciaris Output Nombre 6 2  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 288.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 288.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 0
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Subsector societats mercantils 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390) 
Programa: Seguretat ciutadana (221) 

Unitat responsable 
Gestió d'Infraestructures, SAU 
Diagnòstic de la situació 
Per tal d'optimitzar els costos de funcionament i millorar permanentment la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient, 
mitjançant acord el govern ha encomanat a Gisa obres del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, incloses en el present 
programa. 
L'objecte social de Gisa és "projectar, construir, conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la Generalitat 
promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar. Projectar i construir tota mena d'infraestructures i edificacions de 
tercers amb els quals la Generalitat n'hagi acordat la construcció". 
 

Missió 
La missió de la societat és contractar i executar de forma eficient i respectuosa amb el medi ambient les actuacions encomenades pels diferents 
departaments fomentant la concurrència i l'equitat i assegurant la transparència, la qualitat i la seguretat 

Objectius estratègics i operatius 
1. Executar el programa d'inversions encomanat 
 1.1 Optimitzar els costos de funcionament 
2. Millorar permanentment la qualitat dels serveis prestats 
 2.1 Optimitzar la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient 
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Subsector societats mercantils 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390) 
Programa: Seguretat ciutadana (221) 

Serveis / productes / activitats 
1. Millora permanent en la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient 
2. Gestió d'obres i projectes encomanants pel Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació 
3. Obres d'infraestructura d'edificació 
4. Estudis i projectes associats a les infraestructures esmentades 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre d'obres a iniciar de seguretat ciutadana Output Nombre 12 5 6  

2. Nombre d'obres a finalitzar de seguretat ciutadana Output Nombre 13 8  

3. Nombre d'obres en execució en seguretat ciutadana Output Nombre 21 8  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Gènere 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 12.199.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 12.199.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 0
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Subsector societats mercantils 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390) 
Programa: Prevenció, extinció d'incendis i salvaments (223) 

Unitat responsable 
Gestió d'Infraestructures, SAU 
Diagnòstic de la situació 
Per tal d'optimitzar els costos de funcionament i millorar permanentment la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient, 
mitjançant acord el govern ha encomanat a Gisa obres del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, incloses en el present 
programa. 
L'objecte social de Gisa és "projectar, construir, conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la Generalitat 
promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar. Projectar i construir tota mena d'infraestructures i edificacions de 
tercers amb els quals la Generalitat n'hagi acordat la construcció". 
 

Missió 
La missió de la societat és contractar i executar de forma eficient i respectuosa amb el medi ambient les actuacions encomenades pels diferents 
departaments fomentant la concurrència i l'equitat i assegurant la transparència, la qualitat i la seguretat 

Objectius estratègics i operatius 
1. Executar el programa d'inversions encomanat 
 1.1 Optimitzar els costos de funcionament 
2. Millorar permanentment la qualitat dels serveis prestats 
 2.1 Optimitzar la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient 
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Subsector societats mercantils 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390) 
Programa: Prevenció, extinció d'incendis i salvaments (223) 

Serveis / productes / activitats 
1. Millora permanent en la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient 
2. Gestió d'obres i projectes encomanants pel Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació 
3. Obres d'infraestructura d'edificació. 
4. Estudis i projectes associats a les infraestructures esmentades 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre d'obres a finalitzar de prevenció Output Nombre 7 7  

2. Nombre d'obres en execució d'Emergències Output Nombre 37 12  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Medi ambient 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 23.800.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 23.800.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 0
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Subsector societats mercantils 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390) 
Programa: Atenció a les fam. i drets de ciutadania (313) 

Unitat responsable 
Gestió d'Infraestructures, SAU 
Diagnòstic de la situació 
Per tal d'optimitzar els costos de funcionament i millorar permanentment la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient, 
mitjançant acord el govern ha encomanat a Gisa obres del Departament d'Acció Social i Ciutadania, incloses en el present programa. 
L'objecte social de Gisa és "projectar, construir, conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la Generalitat 
promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar. Projectar i construir tota mena d'infraestructures i edificacions de 
tercers amb els quals la Generalitat n'hagi acordat la construcció". 
 

Missió 
La missió de la societat és contractar i executar de forma eficient i respectuosa amb el medi ambient les actuacions encomenades pels diferents 
departaments fomentant la concurrència i l'equitat i assegurant la transparència, la qualitat i la seguretat 

Objectius estratègics i operatius 
1. Executar el programa d'inversions encomanat 
 1.1 Optimitzar els costos de funcionament 
2. Millorar permanentment la qualitat dels serveis prestats 
 2.1 Optimitzar la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient 
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Subsector societats mercantils 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390) 
Programa: Atenció a les fam. i drets de ciutadania (313) 

Serveis / productes / activitats 
1. Millora permanent en la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient 
2. Gestió d'obres i projectes encomanants pel Departament d'Acció Social i Ciutadania 
3. Obres d'infraestructura d'edificació 
4. Estudis i projectes associats a les infraestructures esmentades 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre d'obres en execució d'atenció a famílies, infància i 

adolescència 
Output Nombre 1 1  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 1.600.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 1.600.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 0
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Subsector societats mercantils 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390) 
Programa: Atenció a la gent gran amb dependència (315) 

Unitat responsable 
Gestió d'Infraestructures, SAU 
Diagnòstic de la situació 
Per tal d'optimitzar els costos de funcionament i millorar permanentment la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient, 
mitjançant acord el govern ha encomanat a Gisa obres del Departament D'Acció Social i Ciutadania, incloses en el present programa. 
L'objecte social de Gisa és "projectar, construir, conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la Generalitat 
promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar. Projectar i construir tota mena d'infraestructures i edificacions de 
tercers amb els quals la Generalitat n'hagi acordat la construcció". 
 

Missió 
La missió de la societat és contractar i executar de forma eficient i respectuosa amb el medi ambient les actuacions encomenades pels diferents 
departaments fomentant la concurrència i l'equitat i assegurant la transparència, la qualitat i la seguretat 

Objectius estratègics i operatius 
1. Executar el programa d'inversions encomanat 
 1.1 Optimitzar els costos de funcionament 
2. Millorar permanentment la qualitat dels serveis prestats 
 2.1 Optimitzar la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient 
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Subsector societats mercantils 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390) 
Programa: Atenció a la gent gran amb dependència (315) 

Serveis / productes / activitats 
1. Millora permanent en la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient 
2. Gestió d'obres i projectes encomanants pel Departament d'Acció Social i Ciutadania 
3. Obres d'infraestructura d'edificació. 
4. Estudis i projectes associats a les infraestructures esmentades 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre d'obres a finalitzar d'atenció a la gent gran amb 

dependència 
Output Nombre 3 3  

2. Nombre d'obres en execució d'atenció a la gent gran amb 
dependència 

Output Nombre 8 7  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 7.411.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 7.411.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 0
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Subsector societats mercantils 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390) 
Programa: Serveis a la comunitat (323) 

Unitat responsable 
Gestió d'Infraestructures, SAU 
Diagnòstic de la situació 
Per tal d'optimitzar els costos de funcionament i millorar permanentment la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient, 
mitjançant acord el govern ha encomanat a Gisa obres del Departament de Governació i Administracions Públiques, incloses en el present programa. 
L'objecte social de Gisa és "projectar, construir, conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la Generalitat 
promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar. Projectar i construir tota mena d'infraestructures i edificacions de 
tercers amb els quals la Generalitat n'hagi acordat la construcció". 
 

Missió 
La missió de la societat és contractar i executar de forma eficient i respectuosa amb el medi ambient les actuacions encomenades pels diferents 
departaments fomentant la concurrència i l'equitat i assegurant la transparència, la qualitat i la seguretat 

Objectius estratègics i operatius 
1. Executar el programa d'inversions encomanat 
 1.1 Optimitzar els costos de funcionament 
2. Millorar permanentment la qualitat dels serveis prestats 
 2.1 Optimitzar la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient 
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Subsector societats mercantils 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390) 
Programa: Serveis a la comunitat (323) 

Serveis / productes / activitats 
1. Millora permanent en la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient 
2. Gestió d'obres i projectes encomanants pel Departament de Governació i Administracions Públiques. 

Productes 
3. Obres d'infraestructura d'edificació. 
4. Estudis i projectes associats a les infraestructures esmentades 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre de projectes en execució per obres a iniciar Output Nombre  19  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 1.860.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 1.860.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 0
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Subsector societats mercantils 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390) 
Programa: Atenció primària de salut (411) 

Unitat responsable 
Gestió d'Infraestructures, SAU 
Diagnòstic de la situació 
Per tal d'optimitzar els costos de funcionament i millorar permanentment la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient, 
mitjançant acord el govern ha encomanat a Gisa obres del Servei Català de la Salut, incloses en el present programa. 
L'objecte social de Gisa és "projectar, construir, conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la Generalitat 
promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar. Projectar i construir tota mena d'infraestructures i edificacions de 
tercers amb els quals la Generalitat n'hagi acordat la construcció". 
 

Missió 
La missió de la societat és contractar i executar de forma eficient i respectuosa amb el medi ambient les actuacions encomenades pels diferents 
departaments fomentant la concurrència i l'equitat i assegurant la transparència, la qualitat i la seguretat 

Objectius estratègics i operatius 
1. Executar el programa d'inversions encomanat 
 1.1 Optimitzar els costos de funcionament 
2. Millorar permanentment la qualitat dels serveis prestats 
 2.1 Optimitzar la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient 
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Subsector societats mercantils 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390) 
Programa: Atenció primària de salut (411) 

Serveis / productes / activitats 
1. Millora permanent en la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient 
2. Gestió d'obres i projectes encomanants pel Servei Català de la Salut 
3. Obres d'infraestructura d'edificació. 
4. Estudis i projectes associats a les infraestructures esmentades 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre d'obres a iniciar d'atenció primària de salut Output Nombre 21 11 5  

2. Nombre d'obres a finalitzar d'atenció primària de salut Output Nombre 10 13  

3. Nombre d'obres en execució d'atenció primària de salut Output Nombre 34 28  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 25.701.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 25.701.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 0
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Subsector societats mercantils 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390) 
Programa: Atenció especialitzada de salut (412) 

Unitat responsable 
Gestió d'Infraestructures, SAU 
Diagnòstic de la situació 
Per tal d'optimitzar els costos de funcionament i millorar permanenment la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient, 
mitjançant Acord el Govern ha encomanat a Gisa obres del Servei Català de la Salut, incloses en el present programa. 
L'objecte social de Gisa és "projectar, construir, conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la Generalitat 
promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar. Projectar i construir tota mena d'infraestructures i edificacions de 
tercers amb els quals la Generalitat n'hagi acordat la construcció". 
 

Missió 
La missió de la societat és contractar i executar de forma eficient i respectuosa amb el medi ambient les actuacions encomenades pels diferents 
departaments fomentant la concurrència i l'equitat i assegurant la transparència, la qualitat i la seguretat 

Objectius estratègics i operatius 
1. Executar el programa d'inversions encomanat 
 1.1 Optimització dels costos de funcionament 
2. Millora permanent en la qualitat dels serveis prestats 
 2.1 Millora permanent en la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2009  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

 

839 

 

Subsector societats mercantils 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390) 
Programa: Atenció especialitzada de salut (412) 

Serveis / productes / activitats 
1. Millora permanent en la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient 
2. Gestió d'obres i projectes encomanants pel Servei Català de la Salut 
3. Obres d'infraestructura d'edificació. 
4. Estudis i projectes associats a les infraestructures esmentades 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre d'obres a iniciar en Atenció Especialitzada de Salut Output Nombre 8 8 11  

2. Nombre d'obres a finalitzar d'atenció especialitzada de salut Output Nombre 13 9  

3. Nombres d'obres en execució d'atenció especialitzada de salut Output Nombre 27 22  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 43.207.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 43.207.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 0
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Subsector societats mercantils 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390) 
Programa: Educació general (421) 

Unitat responsable 
Gestió d'Infraestructures, SAU 
Diagnòstic de la situació 
Per tal d'optimitzar els costos de funcionament i millorar permanentment la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient, 
mitjançant acord el govern ha encomanat a Gisa obres del Departament d'Educació, incloses en el present programa. 
L'objecte social de Gisa és "projectar, construir, conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la Generalitat 
promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar. Projectar i construir tota mena d'infraestructures i edificacions de 
tercers amb els quals la Generalitat n'hagi acordat la construcció". 
 

Missió 
La missió de la societat és contractar i executar de forma eficient i respectuosa amb el medi ambient les actuacions encomenades pels diferents 
departaments fomentant la concurrència i l'equitat i assegurant la transparència, la qualitat i la seguretat 

Objectius estratègics i operatius 
1. Executar el programa d'inversions encomanat 
 1.1 Optimitzar els costos de funcionament 
2. Millorar permanentment la qualitat dels serveis prestats 
 2.1 Optimitzar la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient 
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Subsector societats mercantils 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390) 
Programa: Educació general (421) 

Serveis / productes / activitats 
1. Millora permanent en la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient 
2. Gestió d'obres i projectes encomanants pel Departament d'Educació 
3. Obres d'infraestructura d'edificació 
4. Estudis i projectes associats a les infraestructures esmentades 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre d'obres a iniciar d'educació general Output Nombre 116 52 52  

2. Nombre d'bres a finalitzar de carreteres Output Nombre 80 67  

3. Nombre d'obres en execució d’adequació general Output Nombre 213 154  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 185.488.000,57
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 185.488.000,57
Nombre de llocs de treball pressupostats 0
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Subsector societats mercantils 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390) 
Programa: Esports i educació física (444) 

Unitat responsable 
Gestió d'Infraestructures, SAU 
Diagnòstic de la situació 
Per tal d'optimitzar els costos de funcionament i millorar permanentment la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient, 
mitjançant acord el govern ha encomanat a Gisa obres del Consorci Portal Costa Brava incloses en el present programa. 
L'objecte social de Gisa és "projectar, construir, conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la Generalitat 
promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar. Projectar i construir tota mena d'infraestructures i edificacions de 
tercers amb els quals la Generalitat n'hagi acordat la construcció". 
 

Missió 
La missió de la societat és contractar i executar de forma eficient i respectuosa amb el medi ambient les actuacions encomenades pels diferents 
departaments fomentant la concurrència i l'equitat i assegurant la transparència, la qualitat i la seguretat 

Objectius estratègics i operatius 
1. Executar el programa d'inversions que ens ha estat encomanat 
 1.1 Optimitzar els costos de funcionament 
2. Millorar permanentment la qualitat dels serveis prestats 
 2.1 Optimitzar la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient 
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Subsector societats mercantils 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390) 
Programa: Esports i educació física (444) 

Serveis / productes / activitats 
1. Millora permanent en la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient 
2. Gestió d'obres i projectes encomanants pel Consorci Portal Costa Brava Productes 
3. Obres d'infraestructura d'edificació. 
4. Estudis i projectes associats a les infraestructures esmentades 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre d'obres a finalitzar d'esports Output Nombre 3 1  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 2.000.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 2.000.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 0
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Subsector societats mercantils 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390) 
Programa: Carreteres (521) 

Unitat responsable 
Gestió d'Infraestructures, SAU 
Diagnòstic de la situació 
Per tal d'optimitzar els costos de funcionament i millorar permanentment la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient, 
mitjançant acord el govern ha encomanat a Gisa obres de la Direcció General de Carreteres, incloses en el present programa. 
L'objecte social de Gisa és "projectar, construir, conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la Generalitat 
promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar. Projectar i construir tota mena d'infraestructures i edificacions de 
tercers amb els quals la Generalitat n'hagi acordat la construcció". 
 

Missió 
La missió de la societat és contractar i executar de forma eficient i respectuosa amb el medi ambient les actuacions encomenades pels diferents 
departaments fomentant la concurrència i l'equitat i assegurant la transparència, la qualitat i la seguretat 

Objectius estratègics i operatius 
1. Executar el programa d'inversions encomanat 
 1.1 Optimitzar els costos de funcionament 
2. Millorar permanentment la qualitat dels serveis prestats 
 2.1 Optimitzar la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient 
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Subsector societats mercantils 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390) 
Programa: Carreteres (521) 

Serveis / productes / activitats 
1. Millora permanent en la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient 
2. Gestió d'obres i projectes encomanants per Direcció General de Carreteres. 
3. Obres d'infraestructura d'edificació. 
4. Estudis i projectes associats a les infraestructures esmentades 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre d'obres a iniciar de carreteres Output Nombre 73 77 47  

2. Nombre d'obres a finalitzar de carreteres Output Nombre 75 65  

3. Nombre d'obres en execució de carreteres Output Nombre 137 99  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 240.076.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 240.076.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 0
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Subsector societats mercantils 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390) 
Programa: Infraestructures ferroviàries (522) 

Unitat responsable 
Gestió d'Infraestructures, SAU 
Diagnòstic de la situació 
Per tal d'optimitzar els costos de funcionament i millorar permanentment la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient, 
mitjançant acord el govern ha encomanat a Gisa obres de la Direcció General de Transports Terrestres, incloses en el present programa. 
L'objecte social de Gisa és "projectar, construir, conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la Generalitat 
promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar. Projectar i construir tota mena d'infraestructures i edificacions de 
tercers amb els quals la Generalitat n'hagi acordat la construcció". 
 

Missió 
La missió de la societat és contractar i executar de forma eficient i respectuosa amb el medi ambient les actuacions encomenades pels diferents 
departaments fomentant la concurrència i l'equitat i assegurant la transparència, la qualitat i la seguretat 

Objectius estratègics i operatius 
1. Executar el programa d'inversions encomanat 
 1.1 Optimitzar els costos de funcionament 
2. Millorar permanentment la qualitat dels serveis prestats 
 2.1 Optimitzar la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2009  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

 

847 

 

Subsector societats mercantils 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390) 
Programa: Infraestructures ferroviàries (522) 

Serveis / productes / activitats 
1. Millora permanent en la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient 
2. Gestió d'obres i projectes encomanants pel Direcció General de Transports Terrestres. 
3. Obres d'infraestructura d'edificació. 
4. Estudis i projectes associats a les infraestructures esmentades 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Obres ferroviàries iniciades Output Nombre 25 42 25  

2. Obres ferroviàries a finalitzar Output Nombre 45 51  

3. Obres ferroviàries en execució Output Nombre 111 80  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 242.302.759,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 242.302.759,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 0



 
PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2009  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

 

848 

 

Subsector societats mercantils 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390) 
Programa: Ports i transport marítim (524) 

Unitat responsable 
Gestió d'Infraestructures, SAU 
Diagnòstic de la situació 
Per tal d'optimitzar els costos de funcionament i millorar permanentment la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient, 
mitjançant acord el govern ha encomanat a Gisa obres de la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes, incloses en el present programa. 
L'objecte social de Gisa és "projectar, construir, conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la Generalitat 
promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar. Projectar i construir tota mena d'infraestructures i edificacions de 
tercers amb els quals la Generalitat n'hagi acordat la construcció". 
 

Missió 
La missió de la societat és contractar i executar de forma eficient i respectuosa amb el medi ambient les actuacions encomenades pels diferents 
departaments fomentant la concurrència i l'equitat i assegurant la transparència, la qualitat i la seguretat 

Objectius estratègics i operatius 
1. Executar el programa d'inversions encomanat 
 1.1 Optimitzar els costos de funcionament 
2. Millorar permanentment la qualitat dels serveis prestats 
 2.1 Optimitzar la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient 
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Subsector societats mercantils 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390) 
Programa: Ports i transport marítim (524) 

Serveis / productes / activitats 
1. Millora permanent en la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient 
2. Gestió d'obres i projectes encomanants pel Direcció General de Ports, Aeroports i Costes. 
3. Obres d'infraestructura d'edificació. 
4. Estudis i projectes associats a les infraestructures esmentades 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre de projectes de execució x obres a iniciar Output Nombre  8  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 979.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 979.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 0
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Subsector societats mercantils 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390) 
Programa: Aeroports i transport aeri (525) 

Unitat responsable 
Gestió d'Infraestructures, SAU 
Diagnòstic de la situació 
Per tal d'optimitzar els costos de funcionament i millorar permanentment la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient, 
mitjançant acord el govern ha encomanat a Gisa obres de la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes terrestres i CIMALSA incloses en el present 
programa. 
L'objecte social de Gisa és "projectar, construir, conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la Generalitat 
promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar. Projectar i construir tota mena d'infraestructures i edificacions de 
tercers amb els quals la Generalitat n'hagi acordat la construcció". 
 

Missió 
La missió de la societat és contractar i executar de forma eficient i respectuosa amb el medi ambient les actuacions encomenades pels diferents 
departaments fomentant la concurrència i l'equitat i assegurant la transparència, la qualitat i la seguretat 

Objectius estratègics i operatius 
1. Executar el programa d'inversions encomanat 
 1.1 Optimitzar els costos de funcionament 
2. Millorar permanentment la qualitat dels serveis prestats 
 2.1 Optimitzar la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient 
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Subsector societats mercantils 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390) 
Programa: Aeroports i transport aeri (525) 

Serveis / productes / activitats 
1. Millora permanent en la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient 
2. Gestió d'obres i projectes encomanants pel Direcció General de Ports, Aeroports i Costes i CIMALSA. 
3. Obres d'infraestructura d'edificació. 
4. Estudis i projectes associats a les infraestructures esmentades 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre d'obres d' Aeroports Output Nombre 1 4 2  

2. Nombre d'obres de logística Output Nombre 5 20  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 22.300.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 22.300.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 0
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Subsector societats mercantils 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390) 
Programa: Actuacions a la costa (544) 

Unitat responsable 
Gestió d'Infraestructures, SAU 
Diagnòstic de la situació 
Per tal d'optimitzar els costos de funcionament i millorar permanentment la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient, 
mitjançant acord el govern ha encomanat a Gisa obres de la Direcció General d'Arquitectura i Paisatge, incloses en el present programa. 
L'objecte social de Gisa és "projectar, construir, conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la Generalitat 
promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar. Projectar i construir tota mena d'infraestructures i edificacions de 
tercers amb els quals la Generalitat n'hagi acordat la construcció". 
 

Missió 
La missió de la societat és contractar i executar de forma eficient i respectuosa amb el medi ambient les actuacions encomenades pels diferents 
departaments fomentant la concurrència i l'equitat i assegurant la transparència, la qualitat i la seguretat 

Objectius estratègics i operatius 
1. Executar el programa d'inversions encomanat 
 1.1 Optimitzar els costos de funcionament 
2. Millorar permanentment la qualitat dels serveis prestats 
 2.1 Optimitzar la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient 
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Subsector societats mercantils 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) (6390) 
Programa: Actuacions a la costa (544) 

Serveis / productes / activitats 
1. Millora permanent en la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient 
2. Gestió d'obres i projectes encomanants pel Direcció General d'Arquitectura i Paisatge. 
3. Obres d'infraestructura d'edificació. 
4. Estudis i projectes associats a les infraestructures esmentades 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre d'obres a Iniciar d'actuacions a la costa Output Nombre 0 1 1  

2. Nombre d'obres a executar d'actuacions a la costa Output Nombre 1 1  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 461.700,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 461.700,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 0
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Subsector societats mercantils 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Equacat, SA (6400) 
Programa: Esports i educació física (444) 

Unitat responsable 
EQUACAT, SA 
Diagnòstic de la situació 
EQUACAT, S.A., societat constituïda en data 29 d'abril de 1993, entre l´Institut Català del Sòl i la Secretaria General de l´Esport de la Generalitat de 
Catalunya, va ésser creada com a empresa gestora del Canal Olímpic de Catalunya a Castelldefels, instal·lació construïda per l´institut Català del Sòl 
per albergar les proves de piragüisme dels Jocs Olímpics de Barcelona 92. 
El Canal Olímpic de Catalunya és una instal·lació de 43 hectàrees de superfície, de les quals 15 corresponen a la làmina d'aigua (1.250 x 120 m), la 
resta es reparteixen entre els sistemes d'accessos, la vialitat interna, els aparcaments, les zones verdes (15 ha) i les edificacions. 
En l'equipament esmentat, tenen lloc activitats lúdicoesportives destinades tant als abonats de la instal·lació com al públic en general i, molt 
especialment, a escoles i centres d'ensenyament així com a l'esport federat, tant en l'aspecte d'entrenaments com en el de la competició. 
El continu augment de la població en Castelldefels implica un creixement continu en la demanda de serveis esportius per part de la població en 
general. 
 

Missió 
Facilitar el desenvolupament d´activitats esportives al menor cost possible per a joves, adults i gent gran en tots els nivells, des de l´esport per salut o 
per entreteniment fins a l´esport de competició. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Atendre la creixent demanda d´activitats esportives mantenint un servei de qualitat i econòmicament autosuficient. 
 1.1 Incrementar un 5% els centres d'ensenyament 
 1.2 Mantenir el nombre de persones de les empreses que realitzen activitats 
 1.3 Incrementar un 2,8% el nombre d'abonats 
 1.4 Incrementar un 4,55% el nombre de persones de públic ocasional 
 1.5 Incrementar un 9% el nombre de material esportiu llogat 
 1.6 Incrementar un 4,44% el nombre de persones que practiquen golf 
 1.7 Mantenir el nombre de venda d'entrades 
 1.8 Mantenir el nombre de cursos esportius (gimnàs, piragüisme, vela, golf) 
 1.9 Mantenir el nombre de proves de competicions esportives. 
 1.10 Incrementar un 20% el nombre de persones federades 
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Subsector societats mercantils 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Equacat, SA (6400) 
Programa: Esports i educació física (444) 

Serveis / productes / activitats 
1. El desenvolupament d´activitats esportives per centres d´ensenyament (canoa, kayak, tir amb arc, piscina, vela, golf, windsurf) es realitza 

mitjançant reserva prèvia el que permet adaptar els recursos humans a la demanda. 
2. El desenvolupament d´activitats per empreses es denomina "Team Building". El programa conté proves que permeten avaluar diferents qualitats 

així com estimular el desenvolupament de vincles entre els membres de l´empresa. 
3. Establir un programa d´activitats per abonats i millorar l´oferta relacionada amb activitats en el gimnàs, la piscina i l´escola de golf. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Venda d'entrades Output Nombre 50.000 50.000  

2. Nombre de persones de públic ocasional Resultats Nombre  115.000  

3. Nombre de cursos esportius Resultats Nombre  1.000  

4. Nom de proves de competicions esportives Resultats Nombre  16  

5. Nombre de persones federades Resultats Nombre  6.000  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Gènere, Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 949.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 550.000,00
3 Despeses financeres 1.000,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 177.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 1.677.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 38

 



 
PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2009  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

 

856 

 

Subsector societats mercantils 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA) (6410) 
Programa: Logística i al. act. de sup. al tr. de mercaderies (526) 

Unitat responsable 
CIMALSA 
Diagnòstic de la situació 
Amb l'increment dels intercanvis de béns i serveis al llarg d'àmbits territorials cada vegada més extensos, el transport i la logística esdevenen cada cop 
més en elements essencials per a la competitivitat del teixit econòmic. Davant la creixent necessitat d'ordenar i racionalitzar el transport de 
mercaderies per tal de garantir la sostenibilitat ambiental i l'eficiència econòmica del territori, el disseny i la promoció de centrals de mercaderies 
adequades a les necessitats del sector, constitueixen un factor clau en el sistema. Així mateix, cal afavorir la intermodalitat ferrocarril-carretera per 
preveure el transport ferroviari de mercaderies en sintonia amb l'estratègia de les Directrius nacionals de Mobilitat i el Pla d'Infraestructures del 
transport de Catalunya 

Missió 
Oferir al sector del transport i la logística espais físics adequats a les seves necessitats en els millors emplaçaments possibles per a contribuir a 
millorar la seva competitivitat, així com afavorir la intermodalitat 

Objectius estratègics i operatius 
1. Promoure infraestructures per acollir activitats logístiques en el territori 
 1.1 Continuar el desenvolupament de LOGIS Empordà 
 1.2 Continuar amb el planejament de les plataformes de les Comarques del Camp de Tarragona 
 1.3 Continuar la comercialització de les plataformes urbanitzades (CIM el Camp i LOGIS Empordà) 
2. Reforçar la gestió de les plataformes logístiques, dotant-les de criteris empresarials 
 2.1 Reforçar el paper de l'administració de les Centrals 
 2.2 Posar en marxa els òrgans de gestió de les noves plataformes 
3. Reforçar l'estructura patrimonial i econòmica de l'empresa 
 3.1 Mantenir l'objectiu de mantenir en propietat sòl urbanitzat en ubicacions estratègiques 
 3.2 Dissenyar nous models d'explotació de les parcel·les i edificis en propietat 
4. Desenvolupar una xarxa de centres logístics intermodals a Catalunya 
 4.1 Dissenyar plataformes intermodals al Far/Vilamalla i Montblanc 
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Subsector societats mercantils 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA) (6410) 
Programa: Logística i al. act. de sup. al tr. de mercaderies (526) 

Serveis / productes / activitats 
1. Finalitzar les obres d'urbanització interior del parc Aeroportuari i logístic de la Selva 
2. Finalitzar les obres d'edificació d'una nau modular a la CIM el Camp 
3. Finalitzar la dotació de serveis per a LOGIS Empordà (depuradora definitiva, ET) 
4. Planejament de les noves centrals logístiques i plataformes intermodals 
5. Desenvolupament dels estudis necessaris per a la consecució dels objectius descrits 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Número de noves empreses instal·lades en els centres 

logístics 
Resultats Nombre 20 14 7  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 865.987,68
2 Despeses corrents de béns i serveis 2.721.600,18
3 Despeses financeres 4.500.000,00
4 Transferències corrents 60.000,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 35.541.143,20
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 11.281.451,57
Total despeses 54.970.182,63
Nombre de llocs de treball pressupostats 17
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Subsector societats mercantils 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Túnel del Cadí, SAC (6420) 
Programa: Carreteres (521) 

Unitat responsable 
Túnel del Cadí, SAC 
Diagnòstic de la situació 
Túnel del Cadí, Societat Anònima Concessionària, té com a activitat la derivada d'una concessió de l'Estat espanyol atorgada originalment fins al 8 de 
març de 2019, ampliada posteriorment fins al 8 de març de 2023, per a la construcció, conservació i explotació, en règim de peatge, d'un túnel i dels 
seus accessos a la serra del Cadí, així com l'obtenció d'altres potencials concessions i activitats de projecció, promoció i desenvolupament, direcció, 
assessorament, execució i explotació de tot tipus d'obres, construccions i infraestructures viàries i de serveis. La durada de la Societat es troba limitada 
al període de la concessió. Finalitzat l'esmentat període, la Societat deixarà de tenir personalitat jurídica i el Túnel revertirà a la Generalitat de 
Catalunya sense compensació. 
Mitjançant el Decret 367/1981, de 18 de setembre, la Generalitat de Catalunya va assumir el caràcter d'Administració concedent i l'exercici de les 
potestats administratives inherents. 
El Túnel i els seus accessos principals van ser posats en servei el 30 d'octubre de 1984. El 22 de febrer de 1985, mitjançant Decret 62/1985, la 
Generalitat de Catalunya va ampliar els terminis de la concessió incorporant la prolongació de l'accés nord des d'Alp fins a la seva connexió amb la 
carretera N-152. Aquest nou tram va entrar en servei el 29 de novembre de 1985. La durada de la concessió és fins el 8 de març del 2023. 
 

Missió 
Mantenir i explotar en perfectes condicions el Túnel del Cadí i els seus accessos. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Mantenir en perfectes condicions les instal·lacions i la seguretat en el trànsit 
 1.1 Reduir el cost de funcionament de tots els sistemes millorant les seves prestacions 
 1.2 Mantenir la millora de l'imatge d'alta qualitat en la prestació de serveis i en la conservació i manteniment de l'obra civil i instal·lacions 
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Subsector societats mercantils 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Túnel del Cadí, SAC (6420) 
Programa: Carreteres (521) 

Serveis / productes / activitats 
1. Realitzar l'explotació, manteniment i conservació del túnel i els seus accessos 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Intensitat mitjana diària del Túnel del Cadí Output Nombre 6.425 6.120 6.365  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 1.853.888,39
2 Despeses corrents de béns i serveis 3.925.426,79
3 Despeses financeres 7.997.796,69
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 14.591.622,40
Total despeses 28.368.734,27
Nombre de llocs de treball pressupostats 53
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Subsector societats mercantils 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Aeroports públics de Catalunya, SLU (7930) 
Programa: Aeroports i transport aeri (525) 

Unitat responsable 
Aeroports Públics de Catalunya, SLU 
Diagnòstic de la situació 
Aeroports Públics de Catalunya és una societat pública de la Generalitat de Catalunya adscrita al Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 
Gestiona els aeroports, aeròdroms i heliports de la societat o de la Generalitat de Catalunya. 
La nova societat publica creada pel Departament de Política Territorial i Obres Publiques de la Generalitat de Catalunya, que va ser constituïda a finals 
de l'any 2007, va iniciar la seva activitat l'1 d'abril de 2008. 
L'empresa que centra la seva activitat en el desenvolupament de les infraestructures aeroportuàries dins el territori català, preveu posar en marxa el 
nou aeroport de Lleida -Alguaire, el de Pirineus - Andorra, així com, potenciar un nou aeroport  d'aviació corporativa dins l'àrea metropolitana de 
Barcelona, complementari al de Sabadell. 
Per altra banda, la societat també assumirà les competències, quan li siguin conferides, en matèria aeroportuària dels aeroports de Girona, Reus i 
Sabadell. 
Aeroports de Catalunya, té una presencia i participació molt activa en el que fins ara ha estat l'activitat del Comitè de Desenvolupament de Rutes 
Aèries de Barcelona, conjuntament amb la Cambra de Comerç de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i Aena. 
Entre d'altres projectes, l'empresa pública de la Generalitat, preveu impulsar diferents iniciatives que facilitin la projecció internacional de Catalunya en 
el àmbit industrial aeronàutic i aeroportuari. 
Neix amb la voluntat de consolidar un nou model de gestió aeroportuària: propera al territori, propera als ciutadans, i propera a les aerolínies, amb els 
objectius següents: crear, ampliar o modificar les infraestructures aeroportuàries; gestionar, conservar i prestar tot tipus de serveis mitjançant 
l'explotació de les seves instal·lacions aeroportuaris; fomentar la comercialització de les infraestructures i també del transport aeri; desenvolupar la 
formació en el camp aeronàutic i aeroportuari; desenvolupar la recerca en el sector del transport aeri i espacial i les infraestructures; impulsar entitats 
gestores de rutes aèries; prestar assistència tècnica en disseny, construcció i gestió d'infraestructures aeroportuàries; participar en la gestió d'aeroports 
d'interès general. 
En el plànol de l'aviació general aquest sector es caracteritza per una insuficiència d'infraestructura per al seu desenvolupament, per tant cal 
desenvolupar una àmplia infraestructura d'aeròdroms així com també dels heliports, i d'altres instal·lacions aeroportuàries, i promoure mecanismes de 
gestió àgils. 
 

Missió 
Desenvolupar el sistema aeroportuari català mitjançant la planificació, la construcció, la gestió i el règim de policia dels aeroports i els aeròdroms 
catalans per tal de contribuir al desenvolupament d'aquest sector clau per a l'ecomomia. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Impulsar la xarxa d'aeroports comercials i aeròdroms de Catalunya 
 1.1 Incrementar el nombre d'aeròdroms 

 1.2 Preveure la creació d'una societat per poder assumir els traspassos de: Girona, Reus i Sabadell i donar impuls als nous aeroports de Lleida-
Alguaire, Pirineus Andorra i l'aeroport corporatiu. 

2. Desenvolupar noves rutes aèries de vols intercontinentals i internacionals 
 2.1 Incrementar el nombre de rutes aèries intercontinentals 
3. Desenvolupar la càrrega aèria en els aeroports catalans 
 3.1 Incrementar el nombre de mercaderies transportades 
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Subsector societats mercantils 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Aeroports públics de Catalunya, SLU (7930) 
Programa: Aeroports i transport aeri (525) 

Serveis / productes / activitats 
1. Aprovació del Pla territorial sectorial d'Aeroports i heliports de Catalunya 
2. Iniciar la comercialització de l'Aeroport de Lleida-Alguaire 
3. Incorporar en un sol document la planificació de totes les actuacions a desenvolupar per la Generalitat sobre les infraestructures aeroportuàries 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre de societats creades per assumir traspassos de 

diversos aeroports 
Output Nombre  1  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 1.551.803,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 5.968.270,00
3 Despeses financeres 5.505,00
4 Transferències corrents 1.400.004,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 2.070.005,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 525.271,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 11.520.858,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 22
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Subsector societats mercantils 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
Servei/Entitat: Televisió de Catalunya, SA (TVC) (6260) 
Programa: Mitjans de comunicació social (533) 

Unitat responsable 
Televisió de Catalunya, SA 
Diagnòstic de la situació 
Televisió de Catalunya és una realitat d'èxit que ha complert un quart de segle. Els informatius són líders d'audiència i líders en oferir un servei plural i 
rigorós per entendre el nostre entorn i què passa més enllà i el prestigi de les redaccions d'informatius i esports i la resta d'espais d'anàlisi i reportatges 
han obtingut al llarg de la nostra història el reconeixement internacional. 
TV3 ha estat també des d'un inici font de talent en l'entreteniment, en els espais d'entrevistes, en els programes de debat i en la construcció de món 
referencial a través dels formats de realitat i de ficció. L'espectacle de la paraula, els concursos, els primers "lateshows" d'humor, els primers 
magazines musicals i les primeres sèries documentals van teixir-se a l'entorn de la producció pròpia i associada de TV3. 
Aquesta televisió ha desenvolupat tots aquests serveis sense fer concessions exclusives a l'entreteniment. Per això té tot el sentit continuar un projecte 
de servei públic audiovisual a Catalunya que té, en tots i cadascun dels seus espais, objectius que primen alguna cosa més que l'impacte quantitatiu 
dels seus missatges. Catalunya té una televisió pública ambiciosa perquè és un país que ambiciona una societat rica en valors, equilibrada, plural, on 
la convivència entre totes les persones que hi viuen sigui vertebrada també a través d'un servei públic que l'ajudi a entendre's i a expressar-se, que 
l'ajudi a créixer, en tots els sentits, també en el de la indústria audiovisual de qualitat. 
Televisió de Catalunya inicia una nova etapa i està en condicions d'oferir a la societat catalana una oferta multicanal amb vocació de continuar aquesta 
trajectòria. Un seguit de finestres perquè Catalunya miri i entengui el món, s'emocioni i creixi, es responsabilitzi i avanci, en un entorn complex on, amb 
l'esforç de tots, podem equilibrar un món, també l'audiovisual, mogut essencialment per interessos econòmics i de rendiments particulars. 
La televisió pública catalana es planteja el futur des d'un present ric en criteris i en capacitat de producció. Els diferents canals que Televisió de 
Catalunya prepara per l'entorn de la TDT seran canals de servei públic, dissenyats i pensats clarament amb vocació de continuar-nos distingint d'un 
entorn que busca fer rendible el seu esforç només en termes econòmics. 
Cal continuar contribuint a una televisió pública de qualitat que vol aconseguir la màxima incidència social a partir d'uns objectius clars envers la 
societat que la fa possible, sempre tenint en compte allò que estableix la Llei 11/2007, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i les 
disposicions sobre els mitjans públics de la Llei 22/2005, de la comunicació audiovisual de Catalunya: interessar i seduir; entendre millor el món que 
l'envolta; emocionar-la i fer-la vibrar; ajudar-la a fer-se gran amb criteris i entreteniment responsable; fer-la créixer en valors i coneixement; ajudar-la a 
cohesionar-se, i oferir-li móns imaginaris i reals que dinamitzin també la seva creativitat. 
 

Missió 
TVC té la missió d'oferir a tots els ciutadans de Catalunya, en compliment del mandat del Parlament, un servei públic audiovisual de qualitat, 
compromès amb els principis ètics i democràtics i amb la promoció de la cultura i de la llengua catalana. La producció i difusió d'aquest servei es 
gestionarà amb criteris d'eficiència i buscant la màxima acceptació per part del públic. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Dissenyar l'oferta amb concepció de servei públic multicanal (2 múx. de TDT) i multiplataforma (televisió, Internet i mòbil) 

 1.1 Mantenir el lideratge en termes qualitatius. Ser altament competitius en audiències i en incidència social, adreçant-nos a un públic majoritari i 
també amb finestres específiques per altres públics, tenint molt present el procés d'encesa digita (2009). 

 1.2 Combinar una programació d'entreteniment amb el servei a la ciutadania, creant espais de participació/diàleg/expressió de col· lectius amb 
poques oportunitats (per edat o condició).Potenciar el coneixement i divulgació de la llenguaamb espais didàctics. 

2. Definir el servei públic del 33 amb espais d'informació i expressió cultural i redefinir espais documentals a tots els canals. 
 2.1 Tenir cura i potenciar les audiències més joves amb totes les expressions del Súper3 i retornar a la identitat del seu canal en vistes a la TDT. 

 2.2 Interrelacionar la TV amb les universitats, amb el Taller de Nous Formats i mecanismes d'integració de noves propostes que enriqueixin la 
innovació de continguts, així com amb el Màster de Qualitat Televisiva amb les universitats públiques UPF i UAB. 

3. 3. Mantenir el lideratge dels Informatius i de la informació esportiva en els Telenotícies i el 3/24 i reforçar la incidència en audiència. 

 3.1 Ampliar la cobertura en directe d'informacions, sobretot de l'àmbit català i internacional i refermar la línia de consolidació del 3/24, per 
potenciar la concepció multicanal i multiplataforma dels informatius 

 3.2 Obrir nous espais esportius a l'oferta de TVC i millorar la competivitat de les transmissions de Futbol i Fórmula 1. 
4. Prioritzar l'equilibri entre la producció interna i l'externa, la pluralitat de les propostes, la creació i formació de talent i la correcta administració dels 

recursos econòmics. 

 4.1 Potenciar el pas al format 16:9 i modernitzar la imatge amb nous grafismes en retransmissions informatives i esportives, pensant en canals 
especialitzats i en renovar la imatge i revisar paràmetres d'innovació audiovisual. 

 4.2 Prosseguir en el pla de desplegament arreu del país de la xarxa d'emissió dels nostres canals de TDT. 
5. Adequar equip comercial a les exigències del nou projecte corporatiu. Posicionar TV3 com "Especialistes en Catalunya". 
 5.1 Prestigiar la suma ”audiència + influència” com un projecte transversal de màrqueting, per liderar mercats i no només mitjans. 
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Subsector societats mercantils 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
Servei/Entitat: Televisió de Catalunya, SA (TVC) (6260) 
Programa: Mitjans de comunicació social (533) 

Serveis / productes / activitats 
1. Consolidar l'oferta multicanal: potenciar TV3 com a cadena generalista de servei públic. Redefinir el 33 i el K3, dissenyar noves finestres en un 

entorn multiplataforma (TV, Internet i mòbil). Extensió de la concepció multiplataforma als nous projectes. 
2. Incorporar elements qualitatius per analitzar la incidència social. 
3. Mantenir productes de qualitat. Obrir espai setmanal a TV3 amb documentals de prod. pròpia i aliena. Augmentar entretenim./humor. 

Incrementar la proximitat (programes pel territori). Oferir progr. de target ampli en prime time. Generar cont. x multiplataforma. 
4. Redimensionar corresponsalies: una nova a Sud-amèrica i redefinició de la de Brussel·les. Crear un programa diari d'actualitat cultural; un 

setmanal de política int i integració del programa "Entre Línies" a Informatius. Reforçar l'ús d'imatges al 3cat24.cat 
5. Maximitzar el benefici dels drets d'emissió. Potenciar l'esport de proximitat. Renovar equips, formats i grafisme del Futbol i Fórm1. Revisar els 

formats de programes històrics i crear-ne de nous (pensar en públic jove i en l'esport com espectacle de masses. 
6. Crear pla de comunicació per reforçar TVC com a oferta pública multicanal i multiplataforma. Crear Defensor de l'Audiència. 

Promoure acords amb institucions del país per fomentar la cultura i la llengua catalanes. 
7. Redefinir dinàmiques de treball per consolidar la incidència transversal en la imatge de cadena. Renovar la imatge gràfica. 

Potenciar l’ús dels decorats virtuals i del grafisme 3D. Extensió i priorització de la gravació i l'emissió de productes en 16:9. 
8. Reformar unitats mòbils 101, 202 i 303.Incorporar càmeres d'HDTV a l'estudi Polivalent i de 16:9 a l'estudi 5. Completar instal·lacions d'HDTV a 

l'estudi de l'Hospitalet. Instal·lar nous emissors de TDT. Reorganitzar la producció interna. 
9. Ajustar equips comercials, apostant per perfils tècnics. Reforçar relació màrqueting comercial-Promoció-RRPP. Primar la venda transversal 

(patrocinis i/o microespais d'anunciants interessats en territoris concrets). Potenciar la digitalització, 16:9 i HDTV. 
10. Augmentar entreteniment i humor, transversalment i amb espais específics. Incrementar la proximitat amb programes pel territori. 

Oferir programes de target ampli en prime time. Generar continguts exclusius per multiplataforma. 
11. Potenciar espais dramàtics consolidats i estrenar noves propostes. Impulsar oferta preescolar i infantil. Redefinir projecte adolescent amb nou 

producte multiplataforma. Reforçar aprenentatge d´anglès. Crear taller de contes i fomentar vincle amb escoles. 
12. Produir continguts sobre salut i esports, ciutadania i valors socials. 3.6. Renovar i augmentar acords de coproduccions amb operadors. Garantir 

promoció a TV d'estrenes de produccions. 
13. Negociar nou conveni amb Associacions de Productors. Crear nou programa musical (unió de marques i multiplataforma). Reforçar presència en 

fites culturals i musicals del país. Descentralitzar les gravacions de concerts. 
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Lideratge d'audiència global dels Telenotícies (TVC SA) Resultats % 100,00 100,00  

2. Hores d'emissió anuals de programes culturals i educatius: 
Superior a 3.500 

Output Nombre 3.500 3.500  

3. Hores emissió anuals que promoguin la solidaritat, integració 
col·lectius minoritaris i desafavorits: superior a 100 

Output Nombre 100 100  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Gènere, Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 129.619.245,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 187.767.698,00
3 Despeses financeres 1.097.867,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 92.524.554,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 411.009.364,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 1.906
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Subsector societats mercantils 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
Servei/Entitat: Catalunya Ràdio SRG, SA (6270) 
Programa: Mitjans de comunicació social (533) 

Unitat responsable 
Catalunya Ràdio SRG, SA 
Diagnòstic de la situació 
El grup d'emissores de Catalunya Ràdio, format per la pròpia Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, Catalunya Música, iCat fm, sis canals específics 
per internet (iCatjazz, MusiCatles, TotCat, Mediterràdio, Xahrazad i CatClàssica) i dos canals digitals (DAB) amb programació musical exclusiva, és 
l'entitat radiofònica més important del país i el gran referent del sector. Això col·loca Catalunya Ràdio en una posició especialment favorable per a 
afrontar els nous reptes: la caiguda, lenta però sostinguda, del nombre d'oients de la ràdio generalista a benefici dels canals temàtics; la creixent 
competència d'internet, especialment entre els públics de menys de 35 anys; la progressiva implantació de l'escolta asincrònica i del consum a través 
de noves tecnologies (iPod, telefonia mòbil). 
Actualment el grup d'emissores produeix 96 hores diàries de programació en FM, 48 en DAB i 144 per internet. A més, també per a internet, produeix 
els continguts d'informació complementària dels programes i serveis del grup, els nous serveis d'innovació, el servei de ràdio a la carta, Podcasting, 
descàrrega de fitxers de so i reemet les 96 hores de la programació en FM. 
Catalunya Ràdio va tancar la temporada 2007-2008 amb una mitjana de 533.000 oients diaris, líder de la ràdio generalista per catorzè any consecutiu. 
En termes televisius d'audiència, el share de Catalunya Ràdio en la segona onada del 2008 va arribar al 25,9%, 2 punts per sobre del seu seguidor 
més immediat. 
Catalunya Informació, amb 108.000 oients diaris de mitjana, va mantenir-se líder de la ràdio-fórmula informativa. Catalunya Música, amb 20.000 oients 
diaris, va mantenir-se també líder de la ràdio-fórmula musical-clàssica. iCat fm va enregistrar, segons l'EGM, 18.000 oients diaris i, segons l'OJD, 
3.050.000 pàgines vistes al mes (mitjana gener-juliol 2008) del seu web sincrònic. 
L'audiència conjunta dels quatre canals analògics de Catalunya Ràdio manté el grup com a líder indiscutible de la ràdio en català: 
679.000 oients diaris, sense comptar els que té a l'Aragó, el País Valencià i les Illes, i els d'Andorra i la Catalunya Nord (que no han estat mai 
mesurats) i els que, de manera creixent, opten per seguir-ne les emissions, en directe o en diferit, a través d'internet arreu del món. 
Els serveis a través de l'internet han experimentat un creixement molt significatiu, fet que evidencia el seu potencial de creixement i justifica l'aposta 
que Catalunya Ràdio hi està fent des de fa uns anys. De les 3.420.000 pàgines mensuals vistes el 2007 (juliol) hem passat a les 4.656.000 el 2008, i 
de les 263.000 hores servides d'àudio en directe a les 491.000 del 2008. 
Els estudis qualitatius realitzats pel CAC atorguen a Catalunya Ràdio la qualificació més alta de totes les ràdios del país en aspectes tan essencials 
com imparcialitat, millor informació, més sensible amb la diversitat cultural i la que té la millor informació i és l'emissora preferida i la més escoltada 
dels catalans. Els nostres propis estudis qualitatius i quantitatius confirmen i enriqueixen aquesta valoració situant-nos entre el 10% de les empreses 
de comunicació mundials analitzades amb millor qualificació. 
 

Missió 
Oferir a tots els ciutadans de Catalunya, en compliment del mandat del Parlament, un servei públic radiofònic de qualitat,compromès amb els valors 
socials i democràtics i amb la promoció de la cultura i de la llengua catalana, gestionat amb criteris d'eficiència i d'èxit 

Objectius estratègics i operatius 
1. Mantenir el lideratge d'audiència a Catalunya, ampliant l'espectre dels nostres oients i reforçant la imatge corporativa de les emissions de 

Catalunya Ràdio, sobre la base de criteris d'eficiència en la gestió 
 1.1 Actualitzar i innovar l'estructura i els continguts de tots els canals del grup de Catalunya Ràdio 
 1.2 Aconseguir un major coneixement de la nostra audiència a partir dels estudis externs 
 1.3 Renovar la imatge corporativa del grup d'emissores 
 1.4 Reforçar les accions de comunicació i màrqueting, en especial de la nova graella de Catalunya Ràdio 
2. Ser capdavanters en la utilització de noves tecnologies a l'entorn ràdio, especialment a través d'internet, en la línia encetada amb iCat fm 
 2.1 Catalunya Ràdio a través d'internet 
 2.2 Aplicar els nous serveis desenvolupats a iCat fm a les altres emissores 
 2.3 Millorar la cobertura de difusió de les emissions del grup Catalunya Ràdio 
 2.4 Actualitzar les infraestructures tècniques 
3. Disposar dels recursos tècnics, humans i d'espai adequats que permetin assolir els objectius marcats 
 3.1 Assegurar l'adequació dels recursos necessaris a l'activitat de les emissions i dels seus objectius 
4. Avançar en l'organització transversal del grup CCMA i el seu impacte a Catalunya Ràdio 
 4.1 Repensar el model organitzatiu sobre la base del treball a nivell de grup de la CCMA i com afecta a l'organització de Catalunya Ràdio 
5. Mantenir el creixement dels ingressos publicitaris afavorint els patrocinis 
 5.1 Acabar d'implantar els canvis operatius al Departament Comercial  iniciats el 2008 
 5.2 Potenciar les sinèrgies de l'acció comercial a nivell corporatiu 
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Subsector societats mercantils 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
Servei/Entitat: Catalunya Ràdio SRG, SA (6270) 
Programa: Mitjans de comunicació social (533) 

Serveis / productes / activitats 
1. Continguts: Redisseny de la franja del matí i butlletins info., actualitzar i millorar la xarxa de corresponsals, crear un equip de treball de redactors 

d'internet, crear un espai diari de 30 m a iCat fm per propostes culturals, incorporar serveis innovatius 
2. Tecnologia: Millora de cobertura: pla director que contempli ampliació de potències en centres emissors, nous centres, cobertura a túnels i vies de 

comunicació, transport de senyal, difusió de proximitat, gestió interferències, digitalització estudis i arxius so 
3. Comunicació i màrqueting, projecte "Entendre el mercat". Incorporar noves dades i major nivell explotació de informació per entendre millor els 

oients, renovar la identitat corporativa: marques i logotips i llançament de nova imatge, potenciar gires 
4. Comercial: potenciar la capacitat comercial dels patrocinis. desenvolupar polítiques comercials que minimitzin l'impacte de la crisi econòmica del 

sector publi., desenvolupar polítiques comercials de segmentació de clients segons els trets de cada programa. 
5. Organització interna: Iniciar nous espais ampliació de CR a Barcelona, adaptar serveis de màrqueting dins el nou context corporatiu, publicar Llibre 

d'Estil en format web, mantenir i ampliar l'ésAdir, difondre'l i promoure'n revisor d'estil. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Audiència de Catalunya Ràdio (EGM) Resultats % 100,00 100,00  

2. Hores d'emissió anuals que promoguin la solidaritat, la 
integració de col·lectius minoritaris i desafavorits 

Output Nombre 500 500  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Gènere, Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 25.101.159,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 26.382.432,00
3 Despeses financeres 87.580,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 2.019.979,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 53.591.150,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 421
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Subsector societats mercantils 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
Servei/Entitat: TVC Edicions i Publicacions, SA (6300) 
Programa: Mitjans de comunicació social (533) 

Unitat responsable 
TVC Edicions i Publicacions SA 
Diagnòstic de la situació 
Principal d'Edicions, SA es va constituir el 3 de setembre de 1987 sota la normativa de la Llei 10/1983, de 30 de maig, de creació de l'ens públic 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i de regulació dels serveis de Radiodifusió i televisió de la Generalitat de Catalunya, publicada al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 337, de 14 de juny de 1983. Amb data 13 de novembre del 2001, l'empresa va canviar de 
denominació i va passar a anomenar-se TVC Edicions i Publicacions, SA, i també va canviar de domicili a Sant Joan Despí (Barcelona), carrer de la   
TV3, s/n. 
 

Missió 
El seu objecte social és la producció, reproducció i comercialització de marxandatge, l'edició de llibres i tota altra classe de publicacions tant pròpies 
com alienes i edicions musicals. Produir i editar per iniciativa pròpia o a càrrec de tercers, fonogrames i videogrames, i les activitats complementàries a 
les anteriors i qualsevol altra que aprovi la Junta General d'Accionistes. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Contribuir a preservar i controlar els continguts de les produccions audiovisuals de les empreses de la CCMA. 

 1.1 Entre les quals s'integren, de forma molt destacada, les obres musicals encarregades, creades, interpretades i enregistrades expressament 
per als seus programes. 
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Subsector societats mercantils 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
Servei/Entitat: TVC Edicions i Publicacions, SA (6300) 
Programa: Mitjans de comunicació social (533) 

Serveis / productes / activitats 
1. TVC Edicions i Publicacions vetlla per les obres del seu catàleg, fomentant-ne l'ús, verificant les liquidacions dels drets d'autor i controlant-ne la 

difusió, entre altres. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Difusió de les obres de catàleg (TVC Edicions i Publicacions) Resultats Nombre 

d'obres
1.000 2.000  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 110.377,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 923.373,00
3 Despeses financeres 150,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 1.033.900,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 2
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Subsector societats mercantils 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
Servei/Entitat: CCRTV Serveis Generals, SA (6310) 
Programa: Mitjans de comunicació social (533) 

Unitat responsable 
CCRTV Serveis Generals SA 
Diagnòstic de la situació 
Actualment, CCRTV Serveis Generals és una empresa que no té cap activitat ni cap missió encomanada. Es valorarà la possibilitat de procedir a la 
seva liquidació durant aquest exercici 

Missió 
Actualment, CCRTV Serveis Generals és una empresa que no té cap activitat ni cap missió encomanada. Es valorarà la possibilitat de procedir a la 
seva liquidació durant aquest exercici. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Empresa inactiva. 
 1.1 Empresa inactiva. 
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Subsector societats mercantils 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
Servei/Entitat: CCRTV Serveis Generals, SA (6310) 
Programa: Mitjans de comunicació social (533) 

Serveis / productes / activitats 
1. Empresa inactiva. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 100.000,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 100.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 0
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Subsector societats mercantils 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
Servei/Entitat: Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) (6340) 
Programa: Sup. a la creació, prod., promoció i dif. cultural (442) 

Unitat responsable 
Teatre Nacional de Catalunya S.A. 
Diagnòstic de la situació 
Si analitzem les xifres de la temporada 2007-2008 a Barcelona, sense excepció, tots les xifres parlen de creixement.    El  TNC  malgrat vetllar per 
l'interès cultural, artístic i social per damunt de l'econòmic i de les lleis de mercat, obté uns resultats que marquen la tendència de consolidació en 
nombre d'espectadors, espectacles, representacions i gires  dels darrers anys.    La temporada 2007-2008 al TNC  han suposat la presentació de 24 
espectacles a les nostres sales amb 509 representacions i 159.426  espectadors, que suposa un 71,63% d'ocupació.    En relació a les gires 15 
espectacles han recorregut el territori (2 produccions pròpies i 13 coproduccions) amb un total de 351 representacions, 120.603 espectadors i un 
66,51% d'ocupació, que suposa un augment important en relació a la temporada anterior.    Malgrat les dificultats ja albirades enguany i més que 
probables per les properes temporades, el TNC es proposa complir amb la se va missió d'erigir-se com un dels principals referents del teatre a 
Catalunya, tant per la qualitat de la seva oferta com pel contingut de la seva programació, per assolir un ventall de públic ampli i divers.    La 
combinació de repertori català i universal, risc, qualitat, nova creació i nous llenguatges, públic divers, llengua, territori , col·laboració amb el sector i 
bona gestió, constitueixen les bases del treball present i futur del TNC. 
 

Missió 
El Teatre Nacional de Catalunya fa acréixer les arts escèniques amb un alt nivell d'excel·lència i de qualitat artística, per apropa r-les a tota la 
ciutadania. Porta a terme aquest encàrrec tot vetllant per l'interès cultural, artístic i social del seu programa i això per damunt del seu interès econòmic, 
de les lleis de mercat i de qualsevol altra imposició o servitud que pugui condicionar-lo 

Objectius estratègics i operatius 
1. Garantir la diversitat de la programació amb el Patrimoni teatral Català i Universal com a eix fonamental 
 1.1 Mantenir la proporció entre les diferents disciplines en el total de la programació, prioritzant el teatre 
2. Incentivar la creació i la innovació en les arts escèniques, obrint portes als nous llenguatges artístics 
 2.1 Assegurar un nombre d'espectacles del Projecte T6 en la programació teatral del TNC 
3. Contribuir decididament en la difusió territorial de les arts escèniques i potenciar la projecció del TNC en tot el territori de par la catalana 
 3.1 Incloure en la programació del TNC la gira pels territoris de parla catalana 
4. Promoure la projecció internacional del TNC i aconseguir que el públic de Catalunya tingui accés a les millors creacions internacionals 
 4.1 Incloure en la programació del TNC la gira fora dels territoris de parla catalana 
 4.2 Incloure en la programació del TNC produccions escèniques fetes fora dels territoris de parla catalana 
5. Impulsar la llengua catalana, potenciant-ne l'ús en les arts escèniques, dins i fora dels territoris de parla catalana 
 5.1 Assegurar espectacles produïts en llengua catalana 
6. Captar nous públics, tot vetllant per la seva diversitat, així com mantenir i fidelitzar el públic actual 
 6.1 Incrementar la fidelització dels públics mitjançant els abonats 
 6.2 Assolir una ocupació determinada a les sales del TNC 
7. Fomentar la tasca pedagògica en les arts escèniques 
 7.1 Incloure en la programació els programes educatius Connectat't i El Nacional Petit 
8. Relacionar-se activament amb tot l'àmbit de les arts escèniques del país, privat i públic, i especialment amb el sistema de Difusió del Teatre Públic 

de Catalunya 
 8.1 Coproduir o exhibir espectacles de centres públics i privats del territori català 
9. Capitalitzar l'impuls de les noves tecnologies i la digitalització, per incrementar el públic potencial i interactuar amb ell 
 9.1 Incrementar anualment el número d'usuaris del web 
10. Millorar l'eficàcia, l'eficiència de la gestió i la qualitat del servei 
 10.1 Assolir un nombre determinat de funcions en les sales del TNC 
 10.2 Assolir un nombre determinat d'espectacles per temporada 
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Subsector societats mercantils 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
Servei/Entitat: Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) (6340) 
Programa: Sup. a la creació, prod., promoció i dif. cultural (442) 

Serveis / productes / activitats 
1. "Aloma".Sala Gran.Musical. Producció TNC i Dagoll Dagom. Inclòs en el programa Connecta´t.4 funcions. 
2. "El vestit nou de l´emperador. Sala Gran Musical.Producció TNC i Bitó Producc.Inclòs en el programa El Nacional Petit.2 funcions. 
3. "L'inspector". Sala Gran. Teatre. Producció TNC. Inclòs en el programa Connecta't. 61 funcions. 
4. "Umbra". Sala Gran. Màgia. Cia. Convidada Trànsit projectes, ZER04. Inclòs en el programa El Nacional Petit. 4 funcions. 
5. "La casa dels cors trencats". Sala Gran. Teatre. Producció TNC. 35 funcions. 
6. "Eonnagata". Sala Gran. Dansa. Cia. Convidada amb el Festival Grec 2009. 4 funcions. 
7. "Mort de Dama". Sala Petita. Teatre. Producció TNC i Teatre Principal de Palma. Inclòs en el programa "Connecta't". 16 funcions. 
8. "Antílops". Sala Petita. Teatre. Producció TNC i Centre d'Arts Escèniques de Terrassa. 22 funcions. 
9. "La casa de Bernarda Alba". Sala Petita. Teatre. Producció TNC i Teatro Español. Inclòs en el programa Connecta't. 55 funcions. 

10. "Present vulnerable". Sala Petita. Dansa. Producció TNC, Raravis i Festival Grec 2009. 9 funcions. 
11. "Rococó Bananas". Sala Tallers. Circ - Clowns. Cia convidada Los Excéntricos. Inclòs en el programa El Nacional Petit. 4 funcions. 
12. "Trueta". Sala Tallers. Teatre. Producció TNC. Inclòs en el projecte T6. 19 funcions. 
13. "Pedra a pedra". Sala Tallers.Teatre. Cia convidada El teatre de l'home dibuixat. Inclòs en el programa El Nacional Petit. 24 func. 
14. "Lleons". Sala Tallers. Teatre. Producció TNC. Inclòs en el projecte T6. 20 funcions. 
15. "La nit més freda".Sala Tallers.Teatre.Producció TNC i Centre d'Arts Escèniques de Reus.Inclòs en programa"Connecta't".9funcions. 
16. "L'enigma". Sala Tallers. Dansa. Producció TNC. Inclòs en el projecte T6 dansa. 16 funcions. 
17. "La troupe, circ a tot ritme".Jardins TNC.Cia. Convidada Boni&Cia. Inclòs en el programa El Nacional Petit.6 funcions. 
18. "Informe per a un policia volador". Sala Muntaner. Teatre. Producció TNC i Sala Muntaner. 29 funcions. 
19. "La América de Edward Hopper". Teatre de Ponent. Teatre. Producció TNC i Teatre de Ponent. 29 funcions. 
20. Produccions de gira de gener a juliol 2009:"La Dama de Reus","Mort de dama","La nit més freda" i "La casa de Bernarda Alba". 
21. La temporada teatral 2009-2010,exercici 2009,resta pendent de definir. 

  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre d'usuaris d'infraestructures culturals del Departament 

de Cultura i Mitjans de Comunicació (titularitat i gestió) 
Resultats Nombre 1.400.000 2.700.000  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 9.609.880,38
2 Despeses corrents de béns i serveis 6.242.808,05
3 Despeses financeres 48.875,75
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 2.017.104,62
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 623.550,05
Total despeses 18.542.218,85
Nombre de llocs de treball pressupostats 155
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Subsector societats mercantils 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
Servei/Entitat: TVC Multimèdia, SL (6690) 
Programa: Mitjans de comunicació social (533) 

Unitat responsable 
TVC Multimèdia, S.L. 
Diagnòstic de la situació 
L'objecte social el podrà realitzar la societat directament o bé mitjançant la titularitat d'accions o bé participacions en altres societats. Des de l'1 de 
setembre del 2001 l'activitat de la Societat consisteix en la tinença de participacions en societats del sector audiovisual. 
 

Missió 
TVC Multimèdia, SL (TVCM o la Societat) es va constituir el 4 de desembre de 1998 a l'empara de la Llei 4/1985 de l'Estatut de l'Empresa Pública 
Catalana. El seu objecte social és l'adquisició, gestió, explotació i administració de tot tipus de drets audiovisuals; la producció, programació, 
comercialització i distribució de tot tipus de programes audiovisuals, per a la seva distribució i explotació en l'àmbit de la difusió radiofònica, televisiva, 
telemàtica, i en altres suports multimèdia, l'edició i comercialització de revistes i publicacions periòdiques, com també suplements, números 
monogràfics, fascicles, llibres i similars. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Contribuir a millorar els resultats de les empreses participades per TVC Multimèdia 
 1.1 Aconseguir utilitzar la nostra participació en empreses externes per ser presents en el món dels drets esportius i de la producció audiovisual 
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Subsector societats mercantils 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
Servei/Entitat: TVC Multimèdia, SL (6690) 
Programa: Mitjans de comunicació social (533) 

Serveis / productes / activitats 
1. Promoure accions en les empreses participades per TVC Multimèdia:Activa Multimèdia Digital, S.L.;Intracatalònia, S.A.;Audiovisual Sport, S.L. 

(AVS);Vang-3 Publicacions, S.L.a fi de millorar el conjunt de la inversió financera. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Consellers presents en societats participades del sector 

audiovisual 
Eficiència Nombre  1  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 15.000,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 690.340,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 705.340,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 0
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Subsector societats mercantils 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
Servei/Entitat: CCRTV Interactiva, SA (6700) 
Programa: Mitjans de comunicació social (533) 

Unitat responsable 
CCRTV Interactiva, SA 
Diagnòstic de la situació 
El diagnòstic es presenta en 3 eixos. Primerament, el que fa referència al marc estratègic del sector. Els mitjans tradicionals, Ràdio i Televisió, estan 
sotmesos a un escenari competitiu  caracteritzat per una gran i creixent rivalitat entre cada cop més operadors  i, alhora, canvis profunds en el tipus de 
consum que fan els usuaris ( ús d'Internet, mòbils, Mp3, Iphone etc). Aquest escenari competitiu s'ha accentuat  al 2008: les noves cadenes privades 
van assolint quotes de mercat que poden superar el 10%, en detriment de les quotes de cadenes com TV3. També es produeix un progressiu 
envelliment de l'audiència que aquest mitjans encara conserven, degut a que els canvis en els patrons de consum es concentren el els segments més 
joves de la població. 
D'altra banda, la crisi econòmica en que estem immersos afecta greument als ingressos publicitaris dels mitjans tradicionals a la vegada que les 
inversions en Noves Plataformes com Internet segueixen creixent a bon ritme, demostrant que és un mercat de futur. 
Cal, per tant, que la CCMA aprofiti les noves plataformes de distribució per tornar a guanyar audiències, especialment entre la gent jove, per assolir 
noves quotes de diferenciació respecte a la competència, i, també, per seguir desenvolupant els models de negoci propis d'Internet, que tenen un gran 
potencial de creixement. 
El segon eix és el de la missió fundacional de la CCMA: la promoció, a tots els nivells de la societat, de la llengua i la cultura catalana i dels valors i 
principis ètics i democràtics, a través dels nous canals de comunicació. Aquesta tasca, de vital importància en els segments més joves de la població, 
es pot dur a terme amb més eficàcia a través dels mitjans que aquests col·lectius utilitzen de forma prioritària per entretenir-se, informar-se i relacionar-
se: Internet i els mitjans en xarxa. 
Finalment, el paper dinamitzador que la CCMA pot jugar en el desenvolupament de la SI a Catalunya. No s'ha d'oblidar que Catalunya no és encara un 
país capdavanter en l'ús de les noves tecnologies i Internet. Dades corresponents al  2007  mostren que dins l'Europa dels 27, en quant a llars 
connectats a Internet,les dades a Catalunya(46,8% segons IDESCAT) queden per sota de la mitjana europea. Si la CCMA manté, amplia i dona a 
conèixer la seva sòlida oferta de continguts d'entreteniment i informació, molt especialment de Banda Ampla, a Internet, a la Telefonia Mòbil, i a la 
resta de plataformes, constituirà un fort estímul al consum i a la popularització de les TIC entre els ciutadans de Catalunya: un objectiu clarament 
manifestat pel Govern de la Generalitat. 
Amb les actuacions presentades en aquest document, CCRTV Interactiva continua contribuint de forma decisiva a que s'assoleixin millores objectives i 
mesurables en cada un dels àmbits anteriors, d'acord amb la seva Missió,  en el marc de la Missió de la CCMA. 
Finalment, el programa d'activitats no és aliè a la situació pressupostària de la CCMA, caracteritzada per una severa contenció. 
Així, el Pla d'Activitats que es presenta correspon a un pressupost que no incrementa la necessitat financera de manera rellevant respecte a l'any 2008 
i es basa en una estricte control i optimització de recursos que ja s'ha aplicat al 2008. 
 

Missió 
Dins el marc de la CCMA, la missió d'Interactiva consisteix a facilitar que la Corporació i els seus continguts tinguin una presència de 
qualitat,competitiva i creixent en els canals de distribució interactius i en xarxa actuals i futurs. Innovarem en continguts interactius, serveis, tecnologia i 
models de negoci propis d'aquests nous canals. Amb això contribuirem al desenvolupament de la Societat de la Informació i el Coneixement. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Estendre el servei públic que presta la CCMA en l'àmbit de la informació veraç i de l'entreteniment de qualitat als nous mitjans Multiplataforma  

(Internet, Banda Ampla, Telefonia Mòbil, Teletext, Interactius de TV digital, IPTV). 
 1.1 cercant la ubiqüitat del servei (accessible a qualsevol hora i "On demand") 

 1.2 construint productes avançats de comunicació en xarxa, propis dels nous canals: espais de participació per a l'audiència i per als ciutadans 
en general. 

 1.3 trobar noves fórmules d'empaquetar, oferir i distribuir el contingut. 
2. Creació d'una oferta de continguts en català a Internet i a altres plataformes, àmplia, sòlida i de confiança per a les famílies 
 2.1 Assolir xifres d'audiència significatives, que reforcin la posició social i cultural dels mitjans de la CCMA i de la llengua i cultura catalana 
 2.2 Donar servei audiovisual als catalans expatriats i a totes les persones que, visquin on visquin, s'interessin per la llengua i la cultura catalana. 
3. Fidelitzar l'audiència de Ràdio i Televisió i guanyar nous públics:Establir un nou paradigma de relació amb l'usuari, basat en una relació directa i 

estreta, "un @ un" amb cada persona (amb més de 1.060.000 usuaris registrats, Juny 2008). 
 3.1 Desenvolupar el concepte de Customer Relationship Management (CRM) amb l'audiència de TVC, CR i CCRTV Interactiva 
 3.2 Recolzar el consum dels canals de TV i de Ràdio de la CCMA gràcies a l'experiència i a la participació en els nous canals. 
 3.3 Desenvolupar productes propis de les noves plataformes per aconseguir noves audiències i públics. 
4. Creació de valor 
 4.1 Obtenció d'un nou rendiment, per més consum, dels continguts del Grup, en els nous canals. 

 4.2 Desenvolupar i explotar nous models de negoci dins la CCMA, models propis dels nous canals i noves tecnologies (principalment amb la 
distribució del vídeo a Internet i als mòbils) que permetin assolir xifres d'ingressos, sostingudament creixents. 

5. Contribuir a impulsar la Societat de la Informació a Catalunya 

 5.1 posar a disposició dels ciutadans una oferta atractiva i d'alta qualitat de continguts audiovisual de la CCMA, a la carta, accessibles tant des 
de llar (Banda Ampla)com de dispositius mòbils (Telefonia Mòbil 3G/HSDPA/4G) 
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Subsector societats mercantils 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
Servei/Entitat: CCRTV Interactiva, SA (6700) 
Programa: Mitjans de comunicació social (533) 

Serveis / productes / activitats 
1. TV3.cat: continuar ampliant l'oferta de vídeo gratuïta (qualitat i volum). Incorporar programes de producció aliena. Potenciar el desenvolupament 

noves webs lligades a programes de TV amb més potencial. Desenvolupar i explotar la comunitat espectadors de TV3. 
2. Interactius 360º: es migraran als players de vídeo d'Internet i del mòbils els serveis interactius sincronitzats que ja tenim disponibles a la TDT. 
3. Portal infantils,  juvenils i musical: el Super3.cat com a referent a Internet dels més joves. Concreció de la nova oferta adolescent i musical, 

substituint 3XL.cat i Ritmes.cat,apostant pels aspectes lúdics lligats a comunitats, xarxes socials i jocs. 
4. Elsesports.cat: durant el 2009 la nova versió del Portal estarà en ple funcionament i se li donarà un fort impuls oferint vídeos a la xarxa de la lliga 

de Bàsquet a l'espera de la renegociació dels drets  de Futbol. 
5. iCat fm: durant el 2009 és continuarà introduint novetats que permetin mantenir el lideratge innovador de IcatFM com emissora que emet a la 

vegada per les ones i a la xarxa (amb una oferta t més àmplia: 4rt canal, etc...) 
6. Grup Catalunya Ràdio: es remodelarà el Portal de Catradio.cat  aplicant l'experiència, conceptes i funcionalitats creats per a IcatFM  apostant per 

la personalització i el canal per a mòbils. Llançament de la "iCatització" de Catalunya Música. 
7. Serveis Banda Ampla:continuar creixement de l'oferta i consum d'àudio (CR) i vídeo (3lacarta / tv3.cat) apostant per distribució gratuïta de 

continguts (qualitat i facilitats). Extensió servei 3alacarta a aparells TV. Acords amb players del sector (Google...) 
8. Serveis Telefonia mòbil: increment oferta de continguts específics de vídeo per mòbils: 3alacarta sobre 3G. Explotar l'acord Co- Branded, que 

donarà rendibilitat a la presència de la CCMA al canal mòbil. Incorporar servei de videopodcasting. 
9. Serveis de TDT, IPTV i serveis a "Media Centers" (al receptor de TV):al 2009 es mantindrà i ampliarà la presència lineal i a la carta de la CCMA en 

aquestes noves plataformes, mitjançant en alguns casos de nous acords amb els diferents operadors. 
10. Es posaran en marxa projectes específics del domini Internet (com el de Cuines i altres) que donin competitivitat a la CCMA a la xarxa, sense que 

necessàriament, hagin tenir vinculació específica a programes de TV o ràdio. 
11. Nous projectes corporatius:es desenvoluparà la part interactiva de nous projectes corporatius transversals: Plataforma de User Generated Content, 

i CRM per al desenvolupament de les relacions amb els usuaris. 
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Visites anuals acumulades a totes les pàgines web de la 

CCMA (en milions) 
Resultats Nombre (en 

milions)
250 360  

2. Hores consumides dels serveis d'àudio i vídeo on-line de la 
CCMA 

Entorn Nombre  13.000.000  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Gènere, Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 4.319.815,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 7.627.949,00
3 Despeses financeres 1.658,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 530.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 12.479.422,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 76
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Subsector societats mercantils 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
Servei/Entitat: Activa Multimèdia Digital, SL (6770) 
Programa: Mitjans de comunicació social (533) 

Unitat responsable 
Activa Multimèdia Digital, SL 
Diagnòstic de la situació 
La transformació dels mitjans audiovisuals continua a bon ritme tant pel que afecta als mitjans de producció i distribució com a la creació de nous 
formats derivats de la digitalització i de l'extensió de la xarxa de Internet i la telefonia mòbil 3G. 
Les àrees d'actuació d'Activa Multimèdia segueixen plenament vigents especialment en el terreny de les automatitzacions i el desenvolupament de 
projectes audiovisuals multiplataforma. 
Els àmbits més destacats en els que Activa Multimèdia pot tenir una presencia destacable són: 
- Automatització de processos creatius audiovisuals - Digitalització de noves televisions -Noves formes de interacció audiovisual - Arxiu digital -
Audiovisualització del món web, especialment dels serveis públics En l'àmbit de la televisió digital interactiva el panorama audiovisual espanyol 
presenta diverses incògnites: L'acompliment del calendari d'apagada, la posada en marxa a ple rendiment de les televisions digitals, la implantació de 
descodificadors interactius, l'evolució de la IPTV i la implantació del DVB-H com a estàndard per a la televisió en mobilitat 

Missió 
Ser una empresa d'innovació i desenvolupament de la CCMA especialitzada en la creació i dinamització de tecnologies i continguts en l'àmbit digital i 
multimèdia. 
Centrar-se en la recerca de solucions avançades i la seva aplicació en productes i serveis innovadors per a les empreses de la CCMA. 
Comercialitzar els productes i serveis propis i servir de plataforma de venda per a les empreses de la CCMA, amb la finalitat de finançar les seves 
activitats. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Industrialitzar processos artesanals de producció de l'audiovisual. 
 1.1 Evolucionar les tecnologies d'automatització en dos àmbits: Creació "intel·ligent  " d'escaletes i Digital Signage 
 1.2 Desenvolupar  nous formats de continguts audiovisuals a partir de l'automatització i dels personatges virtuals. 
2. Liderar la recerca multimèdia de la CCMA. 
 2.1 Posar el l'eina Meteoplay 3 al nivell de les eines europees més avançades. 
 2.2 Participar en projectes subvencionats de R+D europeus i espanyols i establir vincles de recerca amb les principals empreses del sector. 
 2.3 Gestionar projectes del CREA. 
3. Proposar solucions avançades per al sector audiovisual. 
 3.1 Posar en marxa un plataforma remota de creació de continguts 
 3.2 Paquetitzar i posar al mercat el sistema de gestió digital per a televisions i entorns audiovisuals de baix cost. 
 3.3 Iniciar la producció d' aplicacions audiovisuals per a dispositius mòbils de DVB-H 
4. Rendibilitzar l'esforç realitzat en innovació potenciant la imatge de la CCMA i obtenint recursos econòmics. 
 4.1 Incrementar la facturació en un 5% a pesar de la frenada econòmica. 
 4.2 Difondre la innovació d'AM amb la presència en almenys 6 jornades públiques i 3 fires sectorials. 
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Subsector societats mercantils 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
Servei/Entitat: Activa Multimèdia Digital, SL (6770) 
Programa: Mitjans de comunicació social (533) 

Serveis / productes / activitats 
1. Es desenvoluparà una eina de gestió integral multipunt de Digital Signage. 
2. Es crearan productes específics per a televisió en el que es combini l'eficiència en la producció i la millora de qualitat expressiva dels personatges 

virtuals 
3. Es farà una versió 2.0 de Meteoplay 3 
4. Participarem en al menys 6 projectes de R+D europeus i espanyols 
5. Gestionar 2 projectes del CREA. 
6. Arribar a final d'any amb almenys 6 clients de continguts remots. 
7. Adaptar el Digition per a sistemes més simples i adquirir coneixement per ser autònoms a l'hora de implantar i desenvolupar millores. 
8. Presentar al 3GSM World Forum la primera fase de la versió DVB-H de les principals aplicacions del catàleg MHP 
9. Incrementar la facturació internacional. 

10. Ampliar l'abast i repercussió de les cinquenes jornades de TV de servei i estar presents en cinc jornades públiques més, almenys una d'àmbit 
internacional 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre de projectes europeus de recerca amb participació 

d'Activa Multimèdia Digital 
Resultats Nombre 2 6  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 2.498.239,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 3.999.304,00
3 Despeses financeres 34.800,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 466.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 6.998.343,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 54
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Subsector societats mercantils 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
Servei/Entitat: Intracatalònia, SA (6900) 
Programa: Mitjans de comunicació social (533) 

Unitat responsable 
Intracatalònia SA 
Diagnòstic de la situació 
La Generalitat de Catalunya va decidir l'any 2005 posar en marxa un conjunt d'iniciatives entre les que s'inclou el rellançament de l'Agència Catalana 
de Notícies amb l'objectiu a reforçar el conjunt de mitjans de comunicació del nostre país. Es tracta de poder disposar d'una eina que faciliti el 
desenvolupament i sosteniment -de forma prioritària- de la comunicació local, però també de la resta de mitjans generalistes. 
Actualment, l'ACN ja ha aconseguit una major i millor cobertura del territori de manera que en incrementar la seva oferta es comencen a assolir les 
previsions de convertir-la en una eina d'utilitat pels mitjans de comunicació catalans. 
Per tal que aquesta utilitat pugui estendre's a la totalitat dels mitjans, l'ACN ha incorporat i consolidat la producció del format vídeo dels seus continguts 
per ajudar el sector televisiu en aquests moments de nous horitzons amb la implantació pròxima de la TDT. 
Les fites del present exercici marquen els objectius de consolidació de l'activitat de l'ACN després del període de creixement dels exercicis anteriors, 
tant pel que fa a la producció de continguts, comercialització dels mateixos com als aspectes tecnològics i de gestió associats. 
L'empresa ha estat treballant amb la representació sindical dels treballadors en l'elaboració d'un conveni col·lectiu que es signarà durant el primer 
quadrimestre. 
L'any que ve s'esgotarà el present conveni triennal 2007 - 2009 establert entra l'ACN i la Generalitat i caldrà renovar-lo, establint els objectius a assolir 
en la prestació de serveis, que juntament amb els ingressos previstos i el marc de l'esmentat conveni col·lectiu determinarà el seu marc financer. 
Finalment l'any 2009 serà un any especial per a l'ACN doncs tindrà lloc el seu desè aniversari. El fet es celebrarà amb un seguit d'actes lligats a 
l'efemèride i s'intentarà també fer-los coincidir amb la presentació d'alguns dels objectius que l'ACN es fixa per aquest exercici. 
 

Missió 
L' ACN ha de poder oferir una àmplia graella de serveis informatius d'elaboració pròpia que, conduïda a través d'un mitjà tan econòmic i versàtil com 
Internet, es posi a disposició de tots els mitjans catalans per arribar a ser un punt de trobada habitual i necessari de l'espai comunicatiu a Catalunya, i 
així ser una eina útil per a la millora dels continguts que ofereixen els diferents mitjans locals i comarcals. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Arribar a ser l'eina imprescindible de la comunicació a Catalunya 
 1.1 Augmentar la producció de notícies fins arribar a 10.000 notícies mensuals en tots els formats 
 1.2 Incrementar els consums de l'ACN 
2. Consolidar en la seva totalitat i abast el servei de vídeo seguint el desplegament de la TDT 
 2.1 Incrementar la cobertura territorial del servei Víd 
 2.2 Assolir a finals d'any, 2.000 notícies en format vídeo digital 
 2.3 Duplicar el consum de notícies en aquest format 
 2.4 Millorar el sistema de connectivitat dels redactors 
3. Redissenyar el portal web de l'ACN. 
 3.1 Millorar i dinamitzar la navegació del portal 
 3.2 Explotar els recursos multimèdia de l'ACN 
 3.3 Ampliar els serveis que ofereix el portal web 
4. Crear un sistema d'arxiu 
 4.1 Millorar la cerca de continguts de l'arxiu 
 4.2 Anàlisi dels processos de documentació 
 4.3 Dinamitzar la indexació de les informacions de l'arxiu. 
5. Elaborar un PSI ( Pla de Sistemes d'Informació) 
 5.1 Proporcionar un marc estratègic de referència pels sistemes d'organització de l'empresa 
 5.2 l'estratègia corporativa mitjançant l'elaboració de: arquitectura d'informació i pla de projectes informàtics 
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Subsector societats mercantils 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
Servei/Entitat: Intracatalònia, SA (6900) 
Programa: Mitjans de comunicació social (533) 

Serveis / productes / activitats 
1. Implantar l'oferta del format vídeo a tota la xarxa territorial informativa de l'ACN. 
2. Elaborar un pla comercial i de màrqueting per a donar a conèixer l'ACN al món empresarial i consolidar i fidelitzar els clients. 
3. Ampliar la xarxa de connectivitat, vies alternatives de banda ample pels servidors i migració dels redactors a tecnologia mòbil 3G. 
4. Desenvolupar i crear un portal de fotografia i d'hemeroteca. 
5. Avaluar el traductor automàtic català-anglès i provar el traductor automàtic català-aranès 
6. Creació de la extranet  desenvolupant un portal corporatiu d'ús intern 
7. Analitzar els processos de documentació i millorar del cercador 
8. Incrementar el número de delegacions fora de Catalunya (País Valencia i Principat d'Andorra) 
9. Fer un estudi de nous serveis i nínxols de negoci a partir de l'anàlisi de línies de renovació i innovació 

10. Aprovar i signar el nou conveni de treballadors i treballadores 
11. Celebració del desè aniversari de l'Acn. 
12. Convenis amb les diferents facultats de comunicació per tal d'impulsar la incorporació de  becaris en pràctiques col·laborant en la cobertura 

informativa. 
13. RHE: arribar a una plantilla de 58 persones, nombre de places que té autoritzades en aquest moment. Les ampliacions tindran lloc en les unitats 

de producció, tecnologia i postproducció per donar suport a la implantació del format vídeo. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre de notícies produïdes en tots els formats 

(Intracatalònia) 
Output Nombre 120.000 172.000  

2. Augment del nombre de cobertures territorials en video Qualitat Nombre  6  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Gènere 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 2.632.738,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.668.199,00
3 Despeses financeres 55.431,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 300.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 4.656.368,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 58
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Subsector societats mercantils 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Energètica d'Instal·lacions Sanitàries, SA (EISSA) (6610) 
Programa: Energia (631) 

Unitat responsable 
Presidència Consell d'Administració/ Conselleria delegada 
Diagnòstic de la situació 
Per una banda la detecció d'equipaments de salut que requereixen d'una millora o modernització dels sistemes de climatització òptims per tal de 
garantir el nivell de confort adequat als professionals sanitaris i pacients i per altre banda la necessitat de dotar determinats centres de salut dels 
mitjans adequats per a l'obtenció d'aigua calenta sanitària aconsellen la realització d'inversions de forma directa o indirecta mitjançant la promoció de 
tecnologies d'estalvi energètic que optimitzin els usos de l'energia garantint en qualsevol cas un subministrament suficient i de qualitat. 
 

Missió 
És l'execució de projectes i la realització d'actuacions de tota mena, ordenades a la millora de l'eficiència energètica en els centres sanitaris que 
configuren el Servei Català de la Salut. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Millorar l'eficiència energètica en la climatització a centres d'atenció primària i hospitals. 

 1.1 Reduir el preu del subministrament per climatització, situant-lo al mateix nivell que l'any anterior o com a màxim en un increment màxim del 
2%. 

2. Fer difusió de l'ús de les energies renovables per tal d'avançar cap a un model energètic basat en el desenvolupament sostenible i assegurar un 
subministrament de qualitat a un cost ajustat, racionalitzar el hàbits energètics i minimitzar l'impacte ambiental. 

 2.1 Promoure inversions de tecnologies energètiques mitjançant la identificació dels equipaments de salut susceptibles d'aquestes inversions. 
 2.2 Obtenció d'un grau de climatització òptim en els centres d'atenció primària i hospitals. 
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Subsector societats mercantils 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Energètica d'Instal·lacions Sanitàries, SA (EISSA) (6610) 
Programa: Energia (631) 

Serveis / productes / activitats 
1. Realitzar el control tècnic del subministrament de fred i calor en els centres d'atenció primària i hospitals. 
2. Realitzar el control tècnic del manteniment de les instal·lacions de climatització. 
3. Realitzar el control tècnic de les instal·lacions solars per a producció d'aigua calenta sanitària en 5 hospitals. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1.  Nombre de KWH de Consums reals vs previsió fred als Cap's Resultats Nombre de 

Kw/h
6.684.706 18.000.000 18.000.000  

2. Nombre de KWH Consums reals vs previsió calor als Cap's Resultats Nombre de 
Kw/h

6.971.205 42.450.000 42.450.000  

3.  Nombre de KWH Consums reals vs previsió fred als Hospitals Resultats Nombre de 
Kw/h

2.537.500 24.000.000 24.000.000  

4.  Nombre de KWH Consums reals vs previsió calor als 
Hospitals 

Resultats Nombre 812.000 8.800.000 8.800.000  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 53.758,54
2 Despeses corrents de béns i serveis 4.137.703,48
3 Despeses financeres 13.141,71
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 4.204.603,73
Nombre de llocs de treball pressupostats 1
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Subsector societats mercantils 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA) (6650) 
Programa: Altres serveis de salut (419) 

Unitat responsable 
Direcció General 
Diagnòstic de la situació 
Desprès de la unificació de les tres empreses que prestaven serveis amb el número 061 de Catalunya i haver endegat una nova seu corporativa que 
ha vingut a millorar les condicions físiques de l'entitat, l'empresa te d'afrontar els següents reptes: 
·  Consolidar i millorar el model de gestió de les emergències sanitàries extrahospitalàries a Catalunya. 
·  Potenciar la gestió interna per assolir un projecte empresarial i una cultura de la excel·lència engrescadores. 
·  Afrontat el repte de la qualitat assistencial. 
·  Potenciar la formació a tots nivell. 
·  Explotació i difusió de la tasca feta. 
·  Afrontar la manca de professionals sanitaris (pla de xoc, política de contractació, replantejament de recursos disponibles, etc.) El 2009 és doncs un 
any per consolidar model i estructura però sobre tot de treball intern per millorar el funcionament de l'empresa, la seva cultura i projecte empresarial, la 
unitat d'equip, els objectius i estratègies comunes així com la qualitat i la formació. 
 

Missió 
La Missió del SEM és l'atenció de les urgències i emergències mèdiques mitjançant la gestió dels recursos personals, materials i econòmics de què 
disposi per prestar l'atenció prehospitalària "in situ" i el transport assistit al centre adequat, en cada cas, de malalts crítics, així com la participació en la 
gestió dels sistemes d'atenció a la urgència i l'emergència a Catalunya què estableixi el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i totes 
aquelles activitats què li puguin ser encomanades en l'àmbit dels trasllat de malalts, de la coordinació i implementació d'actuacions sanitàries , i de la 
gestió integrada de demandes d'atenció i informació sanitària als ciutadans. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Elaboració del pla estratègic del SEM 2009-2010 
 1.1 Definir les polítiques estratègiques a 31.12.2009 i recollides en el pla estratègic. 
2. Millorar el sistema d'explotació de la informació quantitativa i qualitativa del SEM per a la gestió integral de l'entitat. 
 2.1 Implementar la millora del programa de qualitat total en base a l'acreditació ISO 
 2.2 Crear i difondre internament  quadre de comandament del SEM. 
3. Implementar les polítiques de recursos humans. 
 3.1 Implantar el conveni col·lectiu 2008-2009. 
4. Coordinar la imatge del visual del SEM/112 amb la imatge visual del 112. 
 4.1 Realització dels protocols de gestió amb el 112. 
5. Adequar les bases del territori. 
 5.1 Dissenyar un ERP. 
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Subsector societats mercantils 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA) (6650) 
Programa: Altres serveis de salut (419) 

Serveis / productes / activitats 
1. Tenir el pla estratègic 2009-2010 
2. Crear quadre de comandament. 
3. Iniciar el programa de qualitat total 
4. Dissenyar un ERP. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Augmentar Trasllats interhospitalaris Resultats % 10,00 2,00  

2. Variació interanual de l'activitat del Suport Vital Bàsic (SVB) 
sobre el total activitat 

Resultats % 2,00 5,00 2,00  

3. Variació interanual del Nombre de trucades rebudes al 061 Input % 5,00 5,00 2,00  

4. Variació interanual de l'activitat del Suport Vital Avançat (SVA) 
sobre el total activitat 

Resultats % 7,00 5,00 2,00  

5. % de Variació del Nombre de trucades rebudes al Sanitat 
Respon 

Input % 12,00 5,00 2,00  

6. Variació interanual de les actuacions dels Serveis Preventius Resultats % 35,00 2,00 5,00  

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 41.486.626,52
2 Despeses corrents de béns i serveis 211.674.958,10
3 Despeses financeres 225.712,74
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 253.387.297,36
Nombre de llocs de treball pressupostats 696
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Subsector societats mercantils 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: UDIAT, Centre Diagnòstic, SA (7110) 
Programa: Atenció especialitzada de salut (412) 

Unitat responsable 
Direcció Udiat Centre Diagnòstic S.A. 
Diagnòstic de la situació 
La situació de Udiat durant el 2008 ha estat el de continuïtat de les seves estratègies encetades els dos últims anys: renovació tecnològica de les 
activitats ja existents i creixement geogràfic. 
S'ha consolidat la renovació tecnològica: s'ha incrementat l'activitat assistencial i s'han incorporat nous productes innovadors a la cartera de serveis. 
També està ja instal·lada la nova ressonància a Sant Pere de Ribes quina previsió per al 2008 és d'unes 3500 exploracions. 
Per al 2009 s'obren noves expectatives: la incorporació del TAC-PET a les instal·lacions de Sabadell, nou projecte que requerirà de recursos 
econòmics importants ja que s'han d'efectuar obres i instal·lacions per aconseguir l'espai suficient i la inversió en equipament que com tots els 
productes de diagnòstic per la imatge te un cost elevat. 
Aquest nou dispositiu ens obligarà a utilitzar recursos en temes de marketing i vendes ja que justament al 2008 el TAC-Pet ja es considera un producte 
intermedi. També ens obligarà a la concurrència a concursos públics per aconseguir el número de proves necessàries per arribar a l'equilibri econòmic 
d'aquesta nova activitat. 
Una altra de les possibilitats de creixement obertes per al 2008 son les aliances amb altres Hospitals en base a tres elements: la instal·lació del nostre 
software RAIM, la consultoria organitzativa en diagnòstic per la Imatge , lligada informàticament al propi producte RAIM i la prestació de serveis de 
Telemedicina. 
Al 2007 es va signar un conveni de col·laboració amb l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona per desenvolupar els aspectes abans exposats. 
Aquest últim producte, la Teleradiologia, està incrementant moltíssim la seva demanda, degut a la manca de radiòlegs i ens obliga a reestructurar la 
nostra organització assistencial, en l'àmbit del Diagnòstic per la Imatge, per tal de donar el servei adequat a allò que la Udiat ofereix: 
Udiat ofereix com a valor afegit, no només l'informe radiològic, sinó també la interacció amb el procés clínic i la consultoria en la indicació de les proves 
. 
Així doncs la gran majoria dels objectius de Udiat per al 2009 tenen el seu origen en tot el que s'ha exposat. 
 

Missió 
Aportar valor afegit i de qualitat a la presa de decisions clíniques en els processos diagnòstico-terapèutics, de forma precoç, precisa i interprofessional 
integrant el coneixement i les tecnologies al seu abast, per donar resposta eficient i sostenible a les necessitats de les persones. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Consolidar i incrementar l'activitat de la nova Ressonància a Sant Pere de Ribes. 
 1.1 Incrementar el número de ressonàncies en un 10% 
2. Realitzar les obres per tenir els espais suficients per la instal·lació del PET-TAC a Sabadell 
 2.1 Controlar els terminis d'execució d'obra 
3. Incrementar l'activitat de Teleradiologia 
 3.1 Reorganitzar el Servei de Diagnòstic per la Imatge (guàrdies) per millorar-ne l'eficiència. 
4. Incrementar el nº d'instal·lacions del PACS RAIM als Hospitals Públics de Catalunya 
 4.1 Donar compliment a l'acord arribat amb el Departament de Salut 
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Subsector societats mercantils 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: UDIAT, Centre Diagnòstic, SA (7110) 
Programa: Atenció especialitzada de salut (412) 

Serveis / productes / activitats 
1. Laboratori: Determinacions analítiques 
2. Patologia: Biòpsies, Citologies, Autòpsies 
3. Diagnòstic per la Imatge: Tac, Ressonància Magnètica, Radiologia, Intervencionisme, Ecografia, Mamografia, Estereotaxia, Medicina Nuclear. 
4. Teleradiologia: programada i Tac d'urgències 
5. Transmissió d'imatges Mèdiques: Venda dels productes RAIM i la seva implantació 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Increment Activitat del Laborator Eficiència Nombre 2.308.398 2.475.276  

2. Increment Activitat Radiologia Eficiència Nombre 173.532 175.588  

3. Incrementar Activitat Ecografies Eficiència Nombre 27.526 30.841  

4. Increment Activitat Mamografies Eficiència Nombre 24.125 26.785  

5. Nombre d'Activitats realitzades en Radiologia Intervencionista Output Nombre 5.128 5.013 5.434  

6. Nombre d'activitats realitzades en Medicina Nuclear Output Nombre 7.158 6.648 7.844  

7. % d'increment del nombre de ressonàncies magnètiques 
realitzades 

Resultats % 13,53 17,00 10,00  

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 17.010.102,54
2 Despeses corrents de béns i serveis 9.321.724,61
3 Despeses financeres 139.376,99
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 1.556.435,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 342.857,00
Total despeses 28.370.496,14
Nombre de llocs de treball pressupostats 359
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Subsector societats mercantils 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Logaritme Serveis Logístics AIE (7750) 
Programa: Altres serveis de salut (419) 

Unitat responsable 
Direcció Logaritme Serveis Logístis AIE 
Diagnòstic de la situació 
Logaritme Serveis Logístics, AIE dóna serveis a 5 Hospitals de l'Institut Català de la Salut (ICS):Hospital Universitari Vall d'Hebrón, Hospital Universitari 
Germans Tries i Pujol, Hospital Universitari Josep Trueta, Hospital Universitari Joan XXIII, Hospital Universitari Arnau de Vilanova i 7 àmbits d'atenció 
primària:Àmbit d'Atenció Primària Barcelona, Àmbit d'Atenció Primària Girona, Àmbit d'Atenció Primària Bages - Berguedà, Àmbit d'Atenció Primària 
Girona, Àmbit d'Atenció Primària Anoia - Osona, Àmbit d'Atenció Primària Alt Perineu, Àmbit d'Atenció Primària Lleida. A més del centre Banc de Sang 
i Teixits (BST) i Consorci de Castelldefels Agentes de Salut (CASAP). 
Durant el any 2008 Logaritme, AIE a començar la seva activitat al nou centre situat a Sant Sadurní d'Anoia, des de aquet nou centre continuarà a la 
seva finalitat, assumir i donar cobertura a tots el centres hospitalaris i d'atenció primària de l'ICS. 
 

Missió 
Prestació de serveis logístics al seus socis actuals (ICS - BST - CASAP) 

Objectius estratègics i operatius 
1. Incorporació de 4 nous centres 
 1.1 Estudi de circuïts i processos logístics per a la incorporació de Terres de l'Ebre (1 gener del 2009) 
 1.2 Estudi de circuïts i processos logístics per a la incorporació de l'Atenció Primària de Tarragona (1er trimestre 2009) 
 1.3 Estudi de circuïts i processos logístics per a la incorporació del Hospital de Viladecans (1er trimestre 2009) 
 1.4 Estudi de circuïts i processos logístics per a la incorporació del Hospital Verge de la Cinta 
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Subsector societats mercantils 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Logaritme Serveis Logístics AIE (7750) 
Programa: Altres serveis de salut (419) 

Serveis / productes / activitats 
1. Augment de la productivitat del nou cente 
2. Reducció del cicle de vida del producte en 3 dies 
3. Homologació de productes estocables 
4. Reducció de l'import econòmic dels estocs 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Productivitat: número de línees de comandes preparades per 

als socis 
Output Nombre  2.500.000  

2. Número de dies que esta un producte al magatzem dintre de la 
vida del producte 

Eficiència Nombre  12  

3. Varietat de productes d'una categoria al catàleg general: núm 
articles estocats/núm articles catàleg mateixa categoria 

Output %  85,00  

4. Reducció de l'import econòmic dels estocs en el magatzem Resultats EUR  7.500.000  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 5.180.575,63
2 Despeses corrents de béns i serveis 3.734.067,20
3 Despeses financeres 765.924,60
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 2.053.541,40
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 11.734.108,83
Nombre de llocs de treball pressupostats 195
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Subsector societats mercantils 
Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
Servei/Entitat: Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA) (6440) 
Programa: Suport a l'Agroindústria, comerc.,i regul. mercats (613) 

Unitat responsable 
Promotora d'Exportacions Catalanes SA - PRODECA 
Diagnòstic de la situació 
La indústria agroalimentària és un dels principals sectors econòmics de Catalunya. Està composat, majoritàriament, per establiments de dimensions 
mitjanes i petites, distribuïts per tota la geografia catalana. El sector primari local, agrícola, ramader i pesquer, és el principal proveïdor d'aquesta 
indústria i, alhora, un dels contribuïdors més importants a l'equilibri territorial del nostre país. La internacionalització, com a factor necessari per al 
desenvolupament econòmic, té com a repte la presència en els mercats exteriors de petites i mitjanes empreses i l'increment de la presència en el 
mercat interior, així com el coneixement per part del consumidor de les qualitats singulars de la producció alimentària. Les fortes implicacions 
econòmiques, socials i mediambientals d'aquest sector, amb la qualitat i la sanitat com a eixos fonamentals, requereixen d'un programa específic de 
promoció comercial que n'impulsi la competitivitat. 
Alhora, la difusió de les singularitats que distingeixen les produccions alimentàries amb distintiu de qualitat entre els consumidors catalans contribueix a 
la millora de la seva comercialització en el mercat interior, tant entre els consumidors locals com entre els visitants impulsar l'increment del comerç 
exterior del sector agroalimentari i la seva presència internacional per mitjà de programes promocionals adreçats al teixit empresarial. 
 

Missió 
Impulsar l'increment del comerç exterior i interior del sector agroalimentari i la seva presència internacional per mitjà de programes de suport i 
promocionals adreçats al teixit empresarial. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Millora de la quota de mercat en els països definits com a prioritaris per a cada subsector empresarial. 
 1.1 Participar en fires internacionals i l'oferta de missions comercials. 
 1.2 Promocionar la participació d'empreses en la fira virtual agroalimentària. 
 1.3 Prospectar nous mercats de demanda. 
2. Increment del coneixement de les produccions alimentàries de qualitat per part dels consumidors del mercat interior, siguin intermedis, siguin 

finals. 
 2.1 Promocionar les plataformes de difusió de la qualitat de les produccions alimentàries. 
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Subsector societats mercantils 
Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
Servei/Entitat: Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA) (6440) 
Programa: Suport a l'Agroindústria, comerc.,i regul. mercats (613) 

Serveis / productes / activitats 
1. Programa de participació en fires agroalimentàries internacionals. 
2. Programa de missions comercials. 
3. Plans d'accés a mercats prioritaris: Xina, Estats Units, Golf Pèrsic i Índia. 
4. Plans sectorials d'internacionalització: sector fruita i sector carni. 
5. Programa de gestió i oferta de la producció agroalimentària mitjançat tecnologia web. 
6. Programa de gestió d'informació i assessorament en matèria de comerç exterior. 
7. Programa de participació en fires que se celebren a Catalunya. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Participació en fires internacionals Output Nombre de 

fires
21 15  

2. Participació en missions comercials Output Nombre de 
missions

11 6  

3. Altres activitats promoció internacional Output Nombre 6 4  

4. Participació en fires nacionals Output Nombre de 
fires

34 10  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 1.070.739,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 3.994.123,00
3 Despeses financeres 3.000,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 250.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 5.317.862,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 21
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Subsector societats mercantils 
Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
Servei/Entitat: Regs de Catalunya, SAU (REGSAU) (6450) 
Programa: Infraestructures per al desenvolupament rural (561) 

Unitat responsable 
Regs de Catalunya, SA 
Diagnòstic de la situació 
Per aconseguir un desenvolupament dels nuclis rurals, evitar el despoblament i l'abandonament del conreu de les terres, cal potenciar les alternatives 
econòmiques del món rural. Això passa, en primer lloc, per una millora de la infraestructura viària bàsica que permeti un desenvolupament del món 
rural que reordeni i racionalitzi el territori i per una millora dels serveis d'abastament bàsic. 
Els punts clau que defineixen la situació actual són: 
- Desertització del mon rural. Progressiu envelliment de la població en l'entorn rural - Necessari reequilibri territorial. 
- Explotacions agrícoles ineficients-infraestructures obsoletes. 
 

Missió 
Millora de la infraestructura viària bàsica del nucli rural mitjançant l'arranjament i millora de camins existents i la obertura de nous camins de forma 
eficient i respectuosa amb el medi ambient fomentant la concurrència i l'equitat i assegurant la transparència, la qualitat i la seguretat, segons les 
actuacions encomanades pel DAR. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Gestionar les obres i projectes d'infraestructures. 
 1.1 Realitzar obres d'infraestructura rural. 
 1.2 Millorar la xarxa de camins rurals. 
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Subsector societats mercantils 
Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
Servei/Entitat: Regs de Catalunya, SAU (REGSAU) (6450) 
Programa: Infraestructures per al desenvolupament rural (561) 

Serveis / productes / activitats 
1. Gestió d'obres i projectes d'infraestructura rural. 
2. Control d'execució d'obres contractades en matèria d'infraestructures. 
3. Dirigir i realitzar obres de millora de camins rurals. 
4. Estudis i projectes associats a les actuacions d'infraestructures rurals. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Municipis afectats per infraestructures de regadius Output Nombre 114  45  

2. Km. Camins Rurals Output Nombre de 
KM

498 200 100  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Medi ambient 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 393.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.566.000,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 15.401.200,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 17.360.200,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 6
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Subsector societats mercantils 
Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
Servei/Entitat: Regs de Catalunya, SAU(REGSAU) (6450) 
Programa: Transformació i millora en matèria de regadius (562) 

Unitat responsable 
Regs de Catalunya, SA 
Diagnòstic de la situació 
Una de les mesures que més contribueixen al desenvolupament agrari és la transformació del secà en regadiu, sobretot en zones d'agricultura 
mediterrània on la pluviometria és molt variable i no permet aconseguir una regularitat de les produccions agràries, ni pot adaptar les produccions a les 
demandes del mercat. 
Els punts clau que defineixen la situació actual són: 
- Desertització del mon rural. Progressiu envelliment de la població en l'entorn rural - Necessari reequilibri territorial. 
- Explotacions agrícoles ineficients-infraestructures obsoletes. 
- Climatologia extrema. 
- Necessitat d'optimitzar l’ús del recurs hídric (directiva marc de l'aigua) - Creixents pressions mediambientals. 
 

Missió 
Contractar i executar nous regadius i la millora dels existents de forma eficient i respectuosa amb el medi ambient fomentant la concurrència i l'equitat i 
assegurant la transparència, la qualitat i la seguretat, segons les actuacions encomanades pel DAR. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Gestionar les obres i projectes de regadius encomanats pel DAR. 
 1.1 Realitzar nous regadius al territori. 
 1.2 Modernitzar els regadius existents. 
 1.3 Realitzar actuacions de concentració parcel·lària. 
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Subsector societats mercantils 
Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
Servei/Entitat: Regs de Catalunya, SAU (REGSAU) (6450) 
Programa: Transformació i millora en matèria de regadius (562) 

Serveis / productes / activitats 
1. Gestió d'obres i projectes de regadius encomanats pel DAR. 
2. Implantació de nous regadius. 
3. Modernització de regadius existents. 
4. Estudis i projectes associats a les actuacions de regadius. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nous regadius en servei Output Nombre d'HA 8.380 6.650 3.700  

2. Superfície executada del Canal Segarra-Garrigues Output Nombre d'HA  3.542  

3. Superfície executada del Garrigues Sud Output Nombre d'HA  2.578  

4. Superfície executada dels regadius a la Terra Alta Output Nombre d'HA  1.593  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Medi ambient 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 1.620.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 6.411.000,00
3 Despeses financeres 1.000,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 65.539.800,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 14.144.000,00
Total despeses 87.715.800,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 22
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Subsector societats mercantils 
Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
Servei/Entitat: Reg Sistema Segarra-Garrigues, SAU (REGSEGA) (6840) 
Programa: Transformació i millora en matèria de regadius (562) 

Unitat responsable 
Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA 
Diagnòstic de la situació 
Les comarques interiors de ponent han sofert tradicionalment una mancança de recursos hídrics degut a l'especial climatologia de la zona, cada cop 
més àrida i que es tradueix en una pèrdua de confiança vers al sector primari agrari, pel que els agricultors potencials joves prefereixen dedicar-se a 
altres tasques relacionades més amb el sector de serveis o de la indústria;  la qual cosa provoca un cert desarrelament de les persones al territori a les 
zones més rurals amb la conseqüent recessió demogràfica i pèrdua de riquesa. 
Catalunya compta amb una superfície agrària d'1.000.000 d'hectàrees. D'aquestes, només una quarta part -250.000 ha- són de regadiu. 
La posada en funcionament del sistema Segarra-Garrigues, que tindrà una longitud de 85 km., pretén transformar en regadiu 70.150 ha de terres 
agrícoles, afectant a un total de 75 municipis de sis comarques (la Noguera, la Segarra, l'Urgell, el Pla d'Urgell, les Garrigues i el Segrià) de les terres 
de Lleida i 16.000 regants potencials. 
Per tal doncs de contribuir al desenvolupament agrari d'aquestes comarques i al necessari reequilibri territorial, es dissenya el canal Segarra-Garrigues 
i el seu sistema de xarxa secundària per a la transformació en regadiu de les terres de secà, augmentant així el valor afegit de la producció agrària de 
la zona, la viabilitat econòmica de les seves explotacions i assegurar l'activitat en un dels sectors clau de l'economia. 
 

Missió 
Executar el regadiu del Segarra-Garrigues. Projectar, construir, conservar, mantenir i explotar les infraestructures necessàries per a la distribució de 
l'aigua que procedeix del canal principal Segarra-Garrigues, així com realitzar altres activitats relacionades amb els objectius de política de 
desenvolupament del regadiu del Segarra-Garrigues i amb la seva promoció i explotació, vetllant pel compliment del contracte d'adjudicació per a 
l'execució de les obres de concentració parcel·lària i per a la redacció dels projectes, execució, explotació i manteniment de la xarxa de distribució del 
sistema Segarra-Garrigues; per garantir el subministrament d'aigua de reg als 75 municipis afectats i transformar les produccions amb criteris 
d'eficiència tant econòmica com mediambiental. 
 
Objectius estratègics i operatius 
1. Implantar el nou regadiu. 
 1.1 Incrementar la superfície regable. 
 1.2 Augmentar l'execució d'obra de xarxa de regadiu. 
2. Millorar els rendiments per hectàrea. 
 2.1 Executar la concentració parcel·lària. 
 2.2 Introducció de nous cultius que generin un major valor afegit. 
3. Millorar l'eficiència del regadiu. 
 3.1 Instal·lar sistemes de reg més eficients. 
 3.2 Aplicar mesures correctores d'impacte ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2009  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

 

895 

 

Subsector societats mercantils 
Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
Servei/Entitat: Reg Sistema Segarra-Garrigues, SAU (REGSEGA) (6840) 
Programa: Transformació i millora en matèria de regadius (562) 

Serveis / productes / activitats 
1. Assistència tècnica en el procés d'expropiació. 
2. Supervisió de projectes constructius. 
3. Realitzar estudis i altres projectes associats al nou regadiu. 
4. Certificació de l'obra produïda. 
5. Promoció del nou regadiu i difusió de resultats. 
6. Implantar sistemes de reg per aspersió i per goteig. 
7. Aplicar Plans Pilot de mesures de conservació agrícola. 
8. Seguiment de la Declaració d'Impacte Ambiental. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Grau d'avenç en supervisió de projectes Input % 9,37 20,00 24,00  

2. Superfície transformades al regadiu Output Nombre d'HA 0 1.500 4.950  

3. Superfície en Plans Pilot de Conservació Agrícola Output Nombre d'HA 2.930 120 120  

4. Grau d'execució de la Declaració d'Impacte Ambiental Eficiència % 5,00 6,00 6,00  

5. Superfície de cultius en promoció de regadiu Output Nombre d'HA  19,37  

6. Número de visites/consultes promoció del regadiu Resultats Nombre  45  

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 1.590.280,03
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.776.546,23
3 Despeses financeres 201.000,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 151.685.800,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 443.542,02
Total despeses 155.697.168,28
Nombre de llocs de treball pressupostats 31
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Subsector societats mercantils 
Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
Servei/Entitat: Ens per al Cessament Agrari (7050) 
Programa: Modernit.i millora estruct.empres.agràries i pesq. (614) 

Unitat responsable 
Ens per al Cessament Agrari 
Diagnòstic de la situació 
La introducció de canvis estructurals en les explotacions agràries i l'augment d'explotacions transferides per part dels propietaris d'aquestes fan 
necessari l'aplicació de mesures que contribueixin a millorar la competitivitat del sector agrari en Catalunya. Per aconseguir-ho, el DAR es va marcar 
com objectius el de rejoveniment de la població ocupada al sector agrari i la reestructuració de les explotacions existents per a dotar-les d'una major 
dimensió. Per aquest motiu, la línia de cessament anticipat estableix una renda als agricultors de més edat que optin pel cessament de la seva activitat 
agrària i que estigui lligada a la instal·lació de joves agricultors. 
Per aconseguir una bona gestió de les explotacions que queden en règim de disponibilitat l'Ens per al Cessament Agrari es constitueix com a entitat 
que busca una solució a aquesta situació. 
 

Missió 
Realitzar l'explotació i la gestió de les finques rústiques procedents dels pagesos acollits al cessament anticipat de l'activitat agrària. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Millorar la gestió de les finques procedents del cessament anticipat de l'activitat agrària dels pagesos acollits. 
 1.1 Incrementar els recursos per l'arrendament de terres. 
 1.2 Subarrendar o cedir l'explotació de les terres provinents del cessament anticipat. 
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Subsector societats mercantils 
Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
Servei/Entitat: Ens per al Cessament Agrari (7050) 
Programa: Modernit.i millora estruct.empres.agràries i pesq. (614) 

Serveis / productes / activitats 
1. Informació del règim d'ajudes del cessament anticipat de l'activitat agrària. 
2. Subscripció dels compromisos de les terres en arrendament en els expedients de cessament. 
3. Mantenir el banc de dades de les explotacions cedides. 
4. Mantenir les finques cedides mentre no es trobi un destí: agrari o no 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Titulars acollits a cessament agrari anticipat Input Nombre 120 400 20  

2. Superfície agrària gestionada per l'Ens del Cessament Agrari Output Nombre d'HA 1.865,27 5.200 350  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 8.269,60
3 Despeses financeres 42,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 8.311,60
Nombre de llocs de treball pressupostats 0
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Subsector societats mercantils 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA) (6510) 
Programa: Suport a la indústria (622) 

Unitat responsable 
Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya SA 
Diagnòstic de la situació 
La política industrial del Govern de la Generalitat de Catalunya té com a objectiu final que la indústria catalana sigui més competitiva i, per això, es fa 
necessari assolir nivells més alts d'innovació amb increments sostinguts de la productivitat i amb una ocupació de qualitat. 
El document bàsic que fixa tots els objectius a assolir, és l'Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de 
l'economia catalana, l'objectiu últim del qual és avançar cap a una economia basada en el coneixement i en la innovació. Un altre dels acords bàsics 
en aquesta matèria és el Pla de Recerca i Innovació de Catalunya 2005- 2008. 
En concret, la importància en el conjunt de la indústria catalana de determinats sectors especialment sensibles al procés d'adaptació al nou context de 
competència internacional fa necessari concentrar els esforços en certes activitats específiques. Per altra banda, també es fa necessari impulsar 
l'esforç continuat en R+D i innovació en les activitats i sectors estratègics de la indústria catalana, amb alts nivells de productivitat i que mostren un 
elevat potencial de creixement. 
A més, donat l'entorn de competència internacional que fa que cada vegada siguin més els països i regions potencialment receptors d'inversions 
empresarials,  pràcticament tots els països del món han intensificat els mecanismes d'incentius a l'atracció de noves inversions empresarials així com 
els instruments de manteniment de les inversions d'empreses que ja operen localment. 
La intensificació de la competència per atreure inversions no només s'observa en l'oferta de subvencions, sinó també en l'oferta de serveis al possible 
inversor, així com a les accions proactives de promoció que desenvolupen les administracions públiques. 
Cal tenir present que la petita i la mitjana empresa té una importància decisiva en el creixement econòmic de Catalunya com a motor de 
desenvolupament i creació d'ocupació que és. La seva estructura i la seva dimensió la fan ser més sensible als canvis i a l'entorn on es troba. 
Les empreses catalanes han patit durant els darrers anys una situació de transició de model industrial en bona part fruit de les conseqüències de la 
globalització. EPLICSA ha estat treballant des de la seva creació en donar suport a les empreses en procés de reconversió. Resultat d'aquesta tasca 
és la seva cartera d'empreses participades. 
A partir fonamentalment dels anys 2000, la situació de crisi ha minorat junt a la constatació de les ineficiències del mercat per donar suport al 
creixement de noves empreses i a la seva reorganització de dimensió i estratègica. Conscients d'aquests canvis, i en la línia d'altres empreses similars 
de l'estat espanyol, EPLICSA està canviant la seva actuació cap a projectes empresarials de creixement i reordenació. En aquest sentit, des del juliol 
de 2008, AVANÇSA pren el relleu a EPLICSA per impulsar projectes industrials estratègics i competitius. 
 

Missió 
Participar i assessorar a empreses en dificultats amb la finalitat de fer-les més competitives i ajudar-les a l'expansió. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Creació, organització, gestió, administració i assessorament tècnic, administratiu i econòmic d'empreses. 
 1.1 Participació en projectes de reconversió i reindustrailització d'empreses 
 1.2 Foment d'accions comunes entre empreses per a la millora d'estructures i organitzacions empresarials 
 1.3 Realització d'estudis i desenvolupament de programes per a la promoció de la qualitat industrial 
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Subsector societats mercantils 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA) (6510) 
Programa: Suport a la indústria (622) 

Serveis / productes / activitats 
1. Suport a la Cooperació i integració empresarial 
2. Línea d'incentius destinada a fomentar les inversions en projectes d'equipament empresarial amb component innovador. 
3. Intervenció en la gestió de projectes estratègics per donar suport a la seva reconversió i/o expansió 
4. Participació accionarial selectiva, de caràcter minoritari i amb pacte de recompra 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Resultats empreses participades Resultats EUR 1.000.000 1.000.000  

2. Nombre de noves empreses ateses Output Nombre 4 4  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 447.996,44
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.051.003,56
3 Despeses financeres 1.000,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 18.000.000,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 19.500.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 5
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Subsector societats mercantils 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Societat Catalana d'Inversió en Empreses de Base Tecnològica, SA (8410) 
Programa: Innovació (574) 

Unitat responsable 
Societat Catalana d'Inversions en Empreses de Base Tecnològica, SA INVERTEC 
Diagnòstic de la situació 
Els diferents estudis nacionals i internacionals mostren una estreta relació entre la capacitat d'innovar d'una economia i el seu benestar i creixement. 
El suport a la creació i creixement de les empreses de base tecnològica, esdevé un pilar per definir el nou model empresarial de futur d'alt valor afegit. 
El finançament esdevé un element clau per a la creació i el creixement d'aquestes empreses. 
El Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació fa una diagnosi exhaustiva de la situació i defineix el marc d'actuació de les iniciatives que el ACC1Ó 
desplega en aquest programa. 
 

Missió 
Donar suport a les empreses de base tecnològica en les fases més inicials del seu desenvolupament, o fases llavor. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Augmentar els recursos destinats al finançament de noves empreses de base tecnològica 
 1.1 Donar suport financer a projectes de creació i creixement d'empreses de base tecnològica 
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Subsector societats mercantils 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Societat Catalana d'Inversió en Empreses de Base Tecnològica, SA (8410) 
Programa: Innovació (574) 

Serveis / productes / activitats 
1. Capital concepte. 
2. Capital llavor 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre Projectes presentats a Capital concepte Output Nombre  25  

2. Nombre Projectes aprovats capital concepte Resultats Nombre  20  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 200.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 94.000,00
3 Despeses financeres 1.000,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 2.000.000,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 2.295.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 2
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Subsector societats mercantils 
Departament de Medi Ambient i Habitatge 
Servei/Entitat: Forestal Catalana, SA (6580) 
Programa: Protecció i conservació del medi natural (551) 

Unitat responsable 
Forestal Catalana, SA 
Diagnòstic de la situació 
A Catalunya hi ha una superfície forestal de quasi 2 milions d'hectàrees (al voltant d'un 60% del total), i la resta són: al voltant  d'un 33% de conreus, 
zones urbanitzades (4,7%) amb una acusada tendència a augmentar, un 2% de sòl  nu i sorral, i aigües continentals (0,5%)La regressió de boscos 
mediterranis a gran part de la conca fa més valuosos els que tenim des del punt de vista de la conservació. Cal un compromís col·lectiu entre tots els 
agents per evitar l'abandonament.  En aquest sentit, és necessari impulsar actuacions de protecció, ordenació i millora de la superfície forestal. 
Forestal Catalana, SA, duu a terme una variada gamma d'actuacions mediambientals, des de la gestió forestal, la construcció d'infrastructures, les 
actuacions de conservació del medi natural i la producció i comercialització de planta destinada principalment a la repoblació forestal fins a la gestió de 
recursos ramaders, aqüícoles i de fauna, i també estudis i projectes relacionats amb tot l'anterior. El nombre d'obres i treballs executats anualment 
supera els dos centenars. Forestal Catalana, SA, executa obres per encàrrec del DMAH i també d'altres departaments i serveis de la Generalitat de 
Catalunya, com ara el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el Departament d'Interior, l'Institut Català del Sòl, Ferrocarrils de la Generalitat o 
l'Agencia Catalana de l'Aigua. D'acord amb el Conveni entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i Forestal Catalana, SA de l'octubre de 2005, 
signat entre el conseller del Departament de Medi Ambient i Habitatge i el conseller delegat de Forestal Catalana, SA  , les relacions entre el DMAH i 
FC s'agrupen en dos grans blocs de funcions: a) la gestió de l'obra nova ajustada als procediments establerts en la Llei de contractes de l'Estat, b) la 
gestió dels manteniments d'espais naturals, la fauna i d'altres programes que el DMAH consideri d'interès general. Es fa evident la millora d'aquest 
conveni aprofundint de forma decidida en la consolidació de Forestal Catalana, com a òrgan de gestió integral del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, pel que fa obres ,treballs, manteniments i serveis relacionats amb el medi ambient. 
 

Missió 
Executar les obres i manteniments de protecció i conservació del medi natural encomanats dins el termini previst, optimitzant els recursos humans i 
materials. Les obres i manteniments de protecció i conservació del medi natural són d'interès general. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Aconseguir executar de forma integral els serveis i manteniments d'espais naturals, la fauna, i d'altres programes que el DMAH consideri d'interès 

general. Així com gestionar  integralment les infraestructures. 
 1.1 Aconseguir executar per l'any 2009 un volum d'obres de 11,6 milions d'euros 
 1.2 Incrementar el volum de serveis per l'any 2009 fins arribar a 12,5 milions d'euros. 
2. Aconseguir augmentar la col·laboració i prestació de serveis amb altres Departaments i Organismes de la Generalitat de Catalunya 
 2.1 Assolir per l'any 2009 un volum de serveis per a l'ACA de 5 milions d'euros 

 2.2 Millorar la política comercial per diversificar i ampliar el nostre àmbit d'actuació en el marc del sector públic, fent especial incidència als 
organismes i Departaments de la Generalitat de Catalunya. 

3. Millorar el pla de viabilitat per ajustar els centres de producció vegetal a les exigències de la societat, més encaminades a la millora i conservació 
dels recursos genètics forestals autòctons, i a la sensibilització pels valors ecològics. 

 3.1 Assolir l'any 2009 un volum de facturació de venta de planta de 0,3 milions d'euros. 
 3.2 Dissenyar les directrius per l'obtenció d'un banc de llavors 
 3.3 Potenciar els coneixement i la sensibilització d'espècies protegides 
4. Dissenyar  i executar l'estratègia de recursos humans per tal d'adaptar-la a les necessitats  de l'empresa 
 4.1 Negociar el Conveni Col·lectiu. 
 4.2 Millorar el Pla de Formació. 
5. Consolidar els processos, procediments i sistemes d'informació de l'àrea financera, per proveir d'una adequada atenció i prestació de servei tant 

cap l'interior com exterior de l'empresa i orientats a l'excel·lència, qualitat, oportunitat i compromís. 
 5.1 Millorar el control pressupostari 
6. Millorar les comunicacions tant a nivell intern com extern 
 6.1 Millorar la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació per incrementar el valor afegit 
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Subsector societats mercantils 
Departament de Medi Ambient i Habitatge 
Servei/Entitat: Forestal Catalana, SA (6580) 
Programa: Protecció i conservació del medi natural (551) 

Serveis / productes / activitats 
1. Aportar els mitjans necessaris per a l'execució de les obres previstes 
2. Efectuar un control de seguiment d'execució de les obres 
3. Aportar els mitjans necessaris per a l'execució dels serveis previstos 
4. Efectuar un control de seguiment d'execució dels serveis 
5. Aportar els mitjans necessaris per a l'execució dels treballs per a l'ACA 
6. Efectuar un control de seguiment dels treballs realitzats per a l'ACA 
7. Establir contacte amb els Departaments i organismes que es consideri oportuns, previ estudi. 
8. Promoure la venta de planta Forestal 
9. Arribar a acords amb els diferents organismes implicats amb la conservació i gestió dels recursos genètics forestals 

10. Establir contacte, principalment, amb diferents centres de l'arc mediterrani 
11. Elaborar l'avantprojecte d'educació ambiental. 
12. Signar diferents convenis amb entitats i organismes implicats. 
13. Establir els acords amb el Comitè d'Empresa per a la signatura d'un nou conveni col·lectiu 
14. Obtenir l'acceptació de Funció Pública i del Departament d'Economia i Finances 
15. Aprovar el Conveni Col·lectiu i publicar-ho al DOGC 
16. Dissenyar el Pla de Formació i executar-lo 
17. Dissenyar el Manual d'Acollida i lliurar-lo a tots els treballadors 
18. Executar els procediments de control analític establerts 
19. Millorar la formació en l'ús de l'aplicació de control analític 
20. Introduir el pressupost en l'aplicació informàtica. 
21. Executar els procediments de seguiment pressupostari establerts 
22. Dissenyar i implantar un reporting econòmic financer mensual 
23. Executar el pla de comunicacions a nivell intern i amb el territori 
24. Dissenyar i implantar la xarxa FTP 
25. Crear una àrea de comunicació interrelacionada directament amb el Gabinet de Premsa del DMAH 
26. Crear els procediments de comunicació externa 
Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Execució d'obres Resultats EUR 4.993.039 11.400.000 11.600.000  

2. Execució serveis Resultats EUR 15.500.500 15.700.000 12.500.000  

3. Venda de planta. Sortida de vegetació autòctona cap al territori Resultats EUR 150.000,00 300.000,00 300.000,00  

4. Execució dels encàrrecs fets per l'Agència Catalana de l'Aigua Resultats EUR  5.000.000  

5. Nombre d'ofertes de serveis presentades a altres entitats o 
departaments (DAR, DPTOP, etc.) 

Input Nombre  7  

6. Execució del projecte del banc de llavors de plantes 
autòctones 

Input %  30,00  

7. Aprovació conveni col·lectiu de Forestal Catalana, SA Resultats %  100,00  

8. Grau d'Execució del Pla de Formació Qualitat %  50,00  

9. Grau d'execució del pla d'acollida als nous treballadors amb 
dossiers de funcions del lloc 

Input %  100,00  

10. Control analític per expedient Resultats Nombre  100  

11. Punts de treballs externs connectats a Serveis Centrals Qualitat %  90,00  

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Medi ambient 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 9.592.010,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 7.865.935,00
3 Despeses financeres 6.800,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 6.742.765,32
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 24.207.510,32
Nombre de llocs de treball pressupostats 303
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Subsector societats mercantils 
Departament de Medi Ambient i Habitatge 
Servei/Entitat: Administració, Promoció i Gestió, SA (ADIGSA) (6730) 
Programa: Habitatge (431) 

Unitat responsable 
Administració, Promoció i Gestió, SA (ADIGSA) 
Diagnòstic de la situació 
 Les famílies catalanes tenen greus dificultats per accedir, rehabilitar o poder pagar l'habitatge  habitual. 
El Pacte nacional per a l'habitatge 2007-2016 parteix d'un diagnòstic rigorós de les necessitats actuals i de les estimades (Estudi de l'habitatge a 
Catalunya 2005; DMAH/Institut DEP 2006)  per a l'horitzó de referència en els camps següents: Sòl i construcció; Protecció social; Rehabilitació; Parc 
desocupat; i infrahabitatge. 
Fruit d'aquest diagnòstic previ al Pacte, s'assenyala com  denominador comú dels diversos fronts de problemes , el procés inflacionari dels preus en un 
context de tipus d'interès molt moderats des de l'any 1997. Aquests van suposar un canvi radical en la manera tradicional d'operar de la política 
d'habitatge (actuacions en mesures de tipus financer) per instruments que han hagut de reenfocar-se radicalment cap a nous camps, entre els quals 
prenen una importància creixent les polítiques de sòl i urbanístiques, i els ajuts directes a les llars. 
Aquests nous enfocaments  a partir de 1997 en política d'habitatge, es van començar a dibuixar i posar en marxa en la legislatura 2004-2006 
mitjançant: 
- Pla per al dret a l'habitatge, de la Direcció General d'Habitatge (curt termini) - Pla de sòl 2005-2010, de l'Institut Català del Sòl (llarg termini) Es 
precisament aquest ritme diferent en la capacitat de resposta als ciutadans dels instruments de la política d'habitatge per fer front a problemes que 
demanen molta immediatesa, el que marca la necessitat d'acordar un Pacte nacional per a l'habitatge de Catalunya, per a un període de 10 anys. 
I en aquest context, un cop analitzat per tots els que han participat en el procés de debat compartit amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge, 
el Pacte Nacional s'estructura un Pla al voltant de 5 reptes: 
1) Millorar l'accés a l'habitatge, especialment dels joves 2) Millorar les condicions del parc d'habitatges 3) Millorar l'allotjament de la gent gran i de les 
persones amb diversitat funcional 4) Prevenir l'exclusió social residencial 5) Garantir un habitatge digne i adequat per a les llars mal allotjades FONT: 
Llei de l'Habitatge de Catalunya; PACTE NACIONAL PER L'HABITATGE 2007-2016 

Missió 
Gestionar, impulsar i executar les polítiques d'habitatge en el territori, dins de l'àmbit de l'habitatge social: accés a l'habitatge, rehabilitació i millora del 
parc públic i administració i gestió d'habitatges públics i privats per tal de garantir el dret a l'habitatge de la població de Catalunya, i mantenir la qualitat 
del parc d'habitatges existents. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Facilitar l'exercici del dret a l'habitatge per part dels joves, els treballadors de rendes baixes i ocupació temporal o eventual i els sectors socials 

afectats per problemes d'exclusió social. 
 1.1 Incrementar fins el 97,5% d'ocupació dels habitatges de protecció oficial que Adigsa administra i gestiona 
 1.2 Incrementar fins a 11.000 habitatges el parc d'habitatges dedicat a lloguer 

 1.3 Incrementar fins a 34.000 el volum d'expedients aprovats de les línees d'ajuts per l'accés a l'habitatge (ajuts lloguer, ajuts personalitzats, 
Renda Bàsica d'Emancipació) 

 1.4 Incrementar fins a 750 el volum d'expedients aprovats d'ajuts 6.000, subvenció que es gestiona, si fos necessari, per a arranjament dels 
habitatges privats que es posen al mercat de lloguer del programa de cessió 

 1.5 Assolir el 85% de cobertura territorial de la Xarxa de Mediació per al lloguer social 
 1.6 Incrementar fins a 11.500 habitatges amb contracte actiu el volum d'habitatges que aplega la Xarxa de Mediació Lloguer Social 
 1.7 Augmentar en aquest exercici la Xarxa d'Habitatges d'Inclusió fins arribar a 1.100 habitatges 
 1.8 Incrementar el volum fins a 4.000 habitatges el parc existent del programa de Cessió d'Us 
2. Afavorir la rehabilitació d'habitatges, i especialment de les zones urbanes d'atenció especial 

 2.1 Assolir l'import de licitació fins a 30,08 M. euros en matèria de rehabilitació d'habitatges (Pla Director d'Obres i altres actuacions) a càrrec 
d'Adigsa 

 2.2 Assolir el 100% de la previsió d'inversió en instal·lació d'ascensors i adaptació a la normativa vigent 
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Subsector societats mercantils 
Departament de Medi Ambient i Habitatge 
Servei/Entitat: Administració, Promoció i Gestió, SA (ADIGSA) (6730) 
Programa: Habitatge (431) 

Serveis / productes / activitats 
1. Gestionar diverses línees d'ajuts per pal·liar la situació de joves, gent gran i persones amb diversitat funcional, llars amb rendes baixes i llars mal 

allotjades en relació a l'habitatge (lloguer just,RBE, ajuts personalitzats al lloguer...) 
2. Rehabilitar els edificis que Adigsa gestiona per tal de corregir deficiències, millorar el parc existent i supervisar la instal·lació d'ascensors i suprimir 

barreres arquitetc..(PDOR,ajuts ascensors,remodelació de barris,rehab.hab.compte Incasol..) 
3. Administrar, gestionar, adjudicar, lliurar i fer el manteniment d'habitatges de protecció oficial, tant de venda com de lloguer per posar-los a l'abast 

de col·lectius amb necessitats. 
4. Donar suport i desenvolupar les Xarxes de mediació per millorar l'accés a l'habitatge (Xarxa Mediació Lloguer Social, Xarxa Habitatges Inclusió, 

Programa de Cessió) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Població coberta per la Xarxa de Mediació del Lloguer Social Resultats % 69,00 66,00 85,00  

2. Pressupost d'inversió del PDOR (Pla Director d'Obres Revisat) 
licitat 

Output EUR 29.606.016 33.800.000 30.800.000  

3. Percentatge d'ocupació d'habitatges en gestió Output %  97,50  

4. Volum d'habitatges de lloguer social Output Nombre  11.000  

5. Volum d'expedients aprovats d'ajuts socials a l'habitatge Output Nombre  34.000  

6. Volum d'expedients aprovats d'ajuts 6000 Output Nombre  750  

7. Volum d'habitatges inclosos a la Xarxa de Mediació per al 
Lloguer Social (XMLLS) 

Output Nombre  11.500  

8. Volum d'habitatges gestionats a la Xarxa d'Habitatges 
d'Inclusió Social (XHIS) 

Output Nombre  1.100  

9. Volum d'habitatges programa cessió d'ús Output Nombre  4.000  

10. Percentatge d'assoliment previsió inversió en ascensors i 
compliment de la normativa 

Eficiència %  100,00  

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Gènere, Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 18.992.500,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 59.228.264,60
3 Despeses financeres 3.811.225,09
4 Transferències corrents 4.726.785,11
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 3.628.831,85
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 10.491.989,05
Total despeses 100.879.595,70
Nombre de llocs de treball pressupostats 357
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CONSORCIS 

Departament 
d’adscripció  Codi  Entitat 

PR 8540 Consorci Institut Universitari d'Estudis Europeus 
VP 6920 Consorci del Circuit de Catalunya 
VP 7090 Consorci Institut Europeu de la Mediterrània 
VP 7230 Patronat Catalunya-Món 
VP 7420 Consorci del Montsec 
VP 7520 Consorci per a la Normalització Lingüística 
VP 7890 Consorci Casa Àsia 
VP 8030 Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT 
VP 8050 Consorci Casa de les Llengües 
GO 7210 Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya 
GO 8090 Consorci Infraestructures de Telecomunicacions de Catalunya-ITCat 
PO 6930 Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità 
PO 7180 Consorci Patronat de la Vall de Núria 
PO 7720 Consorci Port de Mataró 
PO 7960 Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs 
PO 8120 Consorci Port de Portbou 
PO 8130 Consorci Institut de Geomàtica 
PO 8150 Consorci de l'Observatori del Paisatge 
PO 8160 Consorci Centre d'Estudis per a la Innovació del Transport (CENIT) 
PO 8170 Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona 
PO 8180 Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona 
PO 8190 Consorci del Transport Públic de l'Area de Lleida 
PO 8550 Consorci Institut d'Estudis Territorials 
EN 7870 Consorci d'Educació de Barcelona 
CU 6940 Consorci del Palau de la Música Catalana 
CU 7130 Consorci de l'Auditori i l'Orquestra 
CU 7160 Consorci del Teatre Fortuny de Reus 
CU 7490 Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya 
CU 7500 Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona 
SA 6950 Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 
SA 6960 Consorci Sanitari de Terrassa 
SA 6970 Consorci Sanitari de Barcelona 
SA 6980 Consorci Hospitalari de Vic 
SA 6990 Consorci Sanitari Integral 
SA 7000 Consorci Sanitari de l'Alt Penedès 
SA 7010 Consorci Sanitari de l'Anoia 

  Continua  
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CONSORCIS 

(continuació) 

Departament 
d’adscripció  Codi  Entitat 

SA 7020 Consorci Sanitari de Mollet del Vallès 
SA 7030 Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès,  l'Anoia i el Garraf 
SA 7040 Consorci Sanitari del Maresme 
SA 7240 Corporació de Salut del Maresme i la Selva 
SA 7540 Consorci de Castelldefels Agents de Salut 
SA 7920 Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample 
SA 8250 Hospital Clínic i Provincial de Barcelona 
AG 8370 Consorci Gestió de la Fertilització Agrària de Catalunya 
TI 8390 Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya 
IU 7060 Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA) 
IU 7120 Consorci Centre d'Estudis Demogràfics 
IU 7140 Consorci Centre de Supercomputació de Catalunya 
IU 7170 Consorci Turisme de Catalunya 
IU 7190 Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya 
IU 7200 Consorci Centre de Recerca en Economia Internacional 
IU 7450 Consorci Institut Català d'Arqueologia Clàssica 
IU 7460 Consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars 
IU 7470 Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer 
IU 7510 Consorci Centre de Recerca Matemàtica 
IU 7530 Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona 
IU 8420 Consorci Laboratori de Llum de Sincrotró 
IU 8440 Consorci Centre de Visió per Computador 
IU 8450 Consorci Institut de Física d'Altes Energies 
BE 7150 Consorci Sant Gregori, de Girona 
BE 7730 Consorci del Barri de la Mina 
BE 8500 Consorci de Serveis Socials de Barcelona 
MA 8510 Consorci de l'Habitatge de Barcelona 
MA 8520 Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals 
MA 8530 Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona 
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Subsector consorcis 
Departament de la Presidència 
Servei/Entitat: Consorci Institut Universitari d'Estudis Europeus (8540) 
Programa: Direcció i administració generals (121) 

Unitat responsable 
Institut Universitari d'Estudis Europeus 
Diagnòstic de la situació 
El novembre de 2007, l'Institut, prèvia comunicació als membres del Consorci, encarregà a l'empresa "AICON Consultores de Gestión" d'un estudi amb 
l'objectiu d'incrementar l'eficiència de les actuacions de l'IUEE. Citem algunes de les conclusions principals que poden constituir un diagnòstic de la 
situació actual de l'IUEE "El reconeixement internacional a la qualitat i l'altíssim nivell de la feina desenvolupada per l'Institut Universitari d'Estudis 
Europeus és inqüestionable i és el seu valor patrimonial més alt i el punt fort més destacable amb el que compta. 
En contraposició amb això, destaquem l'escassa visibilitat que té l'Institut en l'entorn institucional de Catalunya, amb un finançament curt respecte a 
institucions comparables. 
 

Missió 
IUEE és un centre interdisciplinari dedicat a l'educació superior, la recerca i la formació i la capacitació en temes europeus o d'interès per a la Unió 
Europea. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Reforçar la capacitat investigadora de l'IUEE. Prioritats : 
 1.1 Augmentar el personal investigador a través de beques predoctorals, o rebent investigadors convidats de reconegut prestigi. 
 1.2 Consolidar els grups de recerca existents a través del reconeixement oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 1.3 Crear noves oportunitats de recerca sobre la integració europea, tant en les àrees d'estudi ja consolidades com a altres camps rellevants per 
a la nostra especialitat. 

 1.4 Crear més sinergies entre les quatre línees d'estudi a través de projectes i iniciatives conjuntes de recerca, aprofitant el capital humà i 
l'experiència de cadascun dels grups. 

 1.5 Modernització del sistema de gestió de projectes de l'institut per tal de agilitzar la recerca de noves oportunitats de finançament de la recerca 
i aprofitar millor els recursos existents. 

2. Incrementar la visibilitat del treball de recerca portada a terme des de l'IUEE, per tal de complir amb la missió divulgativa de l'IUEE d'informar sobre 
la UE. 

 2.1 Actualitzar constantment la pagina web de l'IUEE amb informació rellevant per a la UE, traient-li  també el màxim de profit com a eina de 
difusió de la recerca. 

 2.2 Organitzar seminaris i conferències d'actualitat 
 2.3 Mantenir o incrementar el nivell de publicacions dels investigadors de l'Institut, tant a la pagina web com en format paper. 
3. Convertir l'IUEE en un centre de referència en el camp dels estudis europeus. 
 3.1  Donar a conèixer l'activitat de l'IUEE amb una estratègia de comunicació solida. 
 3.2 Aconseguir el suport de les institucions publiques que treballen temes europees 
 3.3  Reforçar la cooperació aplicada amb entitats publiques i privades tant a nivell local com europeu a través de projectes en xarxa. 
4. Consolidació dels tres postgraus vigents i de la menció de qualitat. 

 4.1 L'objectiu implica per una banda el manteniment de la qualitat docent, per exemple comptant com cada any amb la col·laboració de 
professors convidats de reconeguda solvència acadèmica. 

 4.2  Adaptació dels estudis de doctorat a la nova normativa 

 4.3  Desenvolupament de les relacions amb les altres universitats catalanes i amb altres universitats europees (intercanvis, professors convidats, 
etc). Ej. Erasmus Mundus 
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Subsector consorcis 
Departament de la Presidència 
Servei/Entitat: Consorci Institut Universitari d'Estudis Europeus (8540) 
Programa: Direcció i administració generals (121) 

Serveis / productes / activitats 
1. Reconeixement del grup SGR com a grup de recerca consolidat. 
2. Edició del projectes  EPIGOV i CONNEX. 
3. Desenvolupament d'un nou projecte de I+D (EUREGES) 
4. Elaboració d'un projecte INTERREG sobre Eurorégions i polítiques de sostenibilitat 
5. Posada en marxa d'Observatori de la Participació de les CCAA en la UE, amb el recolzament de la SUE 
6. Projecte de creació d'un Institut d'Estudis Europeus a Seúl (Corea del Sud) 
7. Projecte de creació d'un Centre d'Estudis Europeus a Caracas (Veneçuela) 
8. Reconeixement del grup SGR com a grup de recerca consolidat 
9. Publicació del llibre treball de I+D EUPROX. 

10. Finalització projecte Challenge 
11. Projecte PATRAC : atorgament subprojecte de difusió 
12. Elaboració del Pla d'Accessibilitat d'Astúries - etapa formativa 
13. Projecte ICA Accessible (AECID). 
14. Organització d'un Seminari europeu sobre la reforma del Pressupost comunitari 
15. Organització d'un Seminari europeu sobre la crisi del Tractat de Lisboa 
16. Organització d'un Curs d'Estiu sobre la Política de Cooperació de la UE 
17. Curs de formació sobre fons europeus per a països candidats i potencials candidats 
18. Programes de  Postgrau: Doctorat de Relacions Internacionals i Integració Europea   de Cooperació al Desenvolupament. 
19. Master en Estudios de la Integración Europea, amb l'ITAM de Mèxic (8ª edició) 
20. Estudis de Doctorat 
21. Màster oficial en Integració Europea 
22. Participació en el Màster Europeu d'Integració Europea i Regionalisme. 
23. Col·laboració en el Postgrau de Comunicació Europea (1ª edició), amb Ciències de la Comunicació (UAB) 
24. Projecte Erasmus - Mundus (mobilitat Europa - Asia) 
25. Publicació "L'Euroregió Pirineus-Mediterrània", amb l'Institut d'Estudis Autonòmics 
26. Publicació opuscle de divulgació del Tractat de Lisboa per compte de la SUE 
Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Projectes Competitius Input Nombre  14  

2. Publicacions pròpies IUEE Input Nombre  15  

3. Nous becaris Estat/Generalitat Output Nombre  3  

4. Organització Seminaris / cursos IUEE Output Nombre  5  

5. Nr. Estudiants Programa Doctorat / Estudis Doctorat Output Nombre  50  

6. Nr. Estudiants Màster Integració Europea Output Nombre  15  

7. Nr. Estudiants Màster Eurocoop Output Nombre  18  

8. Tesis Presentades Output Nombre  4  

9. Memòries de recerca presentades ( grups ) Output Nombre  14  

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 200.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 211.510,00
3 Despeses financeres 600,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 10.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 422.110,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 6
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Subsector consorcis 
Departament de la Vicepresidència 
Servei/Entitat: Consorci del Circuit de Catalunya (6920) 
Programa: Esports i educació física (444) 

Unitat responsable 
Consorci del Circuit de Catalunya 
Diagnòstic de la situació 
El Circuit de Catalunya és considerat un referent d'excel·lència esportiva tant a Catalunya com a Espanya, Europa i la resta del Món. Així doncs a partir 
de l'actual calendari, cal mantenir i potenciar les dues curses principals, Gran Premi de F-1 i Gran Premi de Motociclisme i també incrementar el 
nombre i qualitat de la resta de les curses per oferir el millor calendari esportiu del motor en tot el món. 
En aquesta instal·lació estan vinculats: esportistes, entitats esportives, empreses, institucions i públic en general. 
Donar a conèixer les instal·lacions com un destí més pel turisme de lleure, especialment en els dies sense cursa o activitat promocional aliena, és una 
altra tasca important que cal potenciar. 
Tanmateix és molt important implementar un treball de recerca i desenvolupament en el camp d'investigació mèdica en el món del motor. 
 

Missió 
Aconseguir que el Circuit sigui una referència en gestió, competició i qualitat a nivell mundial, per tal de promoure Catalunya arreu del mon, obtenint la 
completa satisfacció de públic, clients, proveïdors i de institucions en general. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Continuar la millora constant del Circuit de Catalunya 
 1.1 Realitzar les obres de millora del pàdoc del Circuit. 
 1.2 Amb el mateix nivell de qualitat reduir els costos operatius del Circuit. 
2. Aconseguir un pla preferencial de País per ésser el Circuit de Catalunya exemple d'altres Circuits amb gestió esportiva i competitiva. 

 2.1 Reunir i aglutinar a tots els elements implicats de govern i empreses privades per aconseguir un únic valor Circuit, tenint en compte l'impacte 
econòmic que representa al País la realització del programa esportiu. 

3. Mantenir-se com un traçat innovador i de referència mundial 

 3.1 Oferir millores de qualitat a les instal·lacions de públic i pista per aconseguir una marca de diferència respecte als traçats renovats o als nous 
capaços d'acollir la F-1 a Espanya. 

4. Continuar la creació anual d'un planter de joves pilots mitjançant un programa específic de formació esportiva. 
 4.1 Millora en la promoció de l'escola de joves pilots per situar pilots catalans al més alt nivell competitiu. 
5. Optimitzar les instal·lacions del Circuit obrint-les el màxim de dies disponibles per tal de donar a conèixer la qualitat de les millores existents i 

futures. 
 5.1 Potenciar la xarxa comercial del Circuit de Catalunya perquè el Circuit estigui arreu. 
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Subsector consorcis 
Departament de la Vicepresidència 
Servei/Entitat: Consorci del Circuit de Catalunya (6920) 
Programa: Esports i educació física (444) 

Serveis / productes / activitats 
1. Millorar el pàdoc. 
2. Millora de les instal·lacions de la zona de Socis del Circuit. 
3. Adaptació i millora de la pista segons instruccions de la Federació Internacional d'Automobilisme o de la Federació Internacional de Motociclisme. 
4. Creació d'una xarxa comercial pròpia. 
5. Creació de un programa de conferències temàtiques a diferents àmbits. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre d'assistents Circuit de Catalunya Resultats Nombre 980.000 980.000  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Gènere, Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 183.090,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 544,00
3 Despeses financeres 159.026,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 1.318.071,85
Total despeses 1.660.731,85
Nombre de llocs de treball pressupostats 1
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Subsector consorcis 
Departament de la Vicepresidència 
Servei/Entitat: Consorci Institut Europeu de la Mediterrània (7090) 
Programa: Relacions exteriors (231) 

Unitat responsable 
 Institut Europeu de la Mediterrània 
Diagnòstic de la situació 
L'IEMed és una entitat de caràcter consorciat integrat per la Generalitat de Catalunya, el Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació i l'Ajuntament de 
Barcelona. L'article 2 dels estatuts del IEMed assenyala que "La finalitat de l'Institut Europeu de la Mediterrània és el foment de les actuacions i 
projectes que contribueixin al coneixement mutu, els intercanvis i la cooperació entre els diferents països, societats i cultures mediterranis, i a 
promoure la progressiva construcció a la Mediterrània d'un espai de pau i estabilitat, de prosperitat compartida i de diàleg entre cultures i civilitzacions, 
contribuint a les finalitats fonamentals de la política euromediterrània de la Unió Europea i de l'anomenat "Procés Euromediterrani de Barcelona". 
La nova situació marcada per la recent Cimera per la Mediterrània celebrada a Paris aquest mes de juliol que suposa la posada en marxa del "Procés 
de Barcelona: Unió per la Mediterrània" que dona una nova profunditat i direcció a les relaciones euromediterrànies requereix d'un seguiment acurat de 
la seva articulació, així com de la posada en marxa de tota una sèrie d'iniciatives destinades a reforçar les línies de treball de les distintes 
administracions consorciades en matèria de polítiques mediterrànies. 
Al mateix temps, la continuació del desplegament de la Nova Política Europea de Veïnatge a nivell bilateral de la regió, així com l'execució del Pla de 
treball a 5 anys sorgit de la cimera Euromediterrània de Barcelona 2005 i el desenvolupament dels continguts de la Declaració per la que es posa en 
marxa el "Procés de Barcelona: Unió per la Mediterrània" a nivell de cooperació regional, estableixen nous paràmetres i representen nous 
desafiaments estratègics amb els que cal treballar activament. 
L'horitzó de la presidència espanyola de la Unió Europea el primer semestre del 2010, així com la preparació de l'organització del Congrés Mundial 
d'Estudis d'Orient Mitjà, Wocmes, que reunirà a uns 2000 participants en Barcelona el juliol del mateix any i la implementació de fins a tres programes 
euromed en els que participa activament l'IEMed en l'àmbit de les polítiques mediterrànies, la cooperació regional i la societat civil, són altres elements 
que marcaran l'acció de l'IEMed durant tot l'any 2009. 
En aquest context, l'Institut es troba davant el repte d'accelerar i consolidar la seva evolució per tal d'aprofitar en aquesta nova etapa les oportunitats 
que se li ofereixen pel seu posicionament. Això implica un augment notable de la seva activitat i presència en els debats operatius així com una 
intensificació del seu paper com instrument útil al Procés de Barcelona: Unió per la Mediterrània i en matèria d'estudis aprofundits i de recerca. 
El col·lectiu a qui s'adrecen les activitats de l'IEMed està conformat per un ampli ventall d'institucions públiques, entitats privades, organitzacions de la 
societat civil i instituts de recerca i universitats de l'àrea euromediterrània. 
 

Missió 
L'IEMed aspira a convertir-se en la institució europea de referència pel seguiment i impuls del gran projecte d'associació euromediterrània que, amb el 
recent impuls que se li ha acordat passa a denoninar-se "Procés de Barcelona: Unió per la Mediterrània"  i la voluntat de l'Institut és fer pivotar el seu 
programa al voltant de les seves grans línies d'actuació: 
-Consolidar la reorientació de l'Institut cap a una molt més gran implicació en els grans temes euromediterranis, -Reforçar el paper de l'IEMed com 
instrument cada cop més útil a les polítiques mediterrànies de les administracions consorciades (Generalitat, Ministeri, Ajuntament), de les 
Administracions en general, i de la Comissió Europea incrementant-ne la col·laboració. 
 
Objectius estratègics i operatius 
1. Enfortir l'acció conjunta amb diferents programes de la CE a la Mediterrània, per tal d'influenciar el desenvolupament coherent de les polítiques 

euromediterrànies, promovent la seva vinculació a Barcelona/Catalunya. 

 1.1 Incrementar els materials d'anàlisi de situació i seguiment d'ambit mediterrani i millorar-ne la producció i difusió a través de noves tecnologies 
d'informació i comunicació 

 1.2 Ampliar la participació i licitacions de programes europeus en col·laboració amb xarxes euromediterrànies buscant un efecte multiplicador 
dels recursos disponibles 

 1.3 Consolidar els foros euromediterranis d'interés socioeconòmic, així com l'organització de conferències d'alt nivell a Barcelona en temes 
d'interès euromediterrani 

2. Augmentar la presència de la Mediterrània en les estratègies d'acció exterior i de cooperació de les administracions consorciades proveint 
recolzament 

 2.1 Obrir noves línies de treball específiques, amb vocació de continuïtat amb diferents Agències internacionals (UNFPA, PNUD...) 
 2.2 Incrementar la col·laboració amb els instituts i organismes de projecció exterior i relacions socioeconòmiques mediterrànies. 

 2.3 Augmentar el nombre d'activitats que impulsin la participació de les administracions en termes de governança en l'àmbit euromed promovent 
la implicació de la societat civil 

3. Millorar el coneixement de les cultures del sud, les percepcions mútues i promoure la cohesió social. 

 3.1 Ampliar la mobilització dels actors i les iniciatives en el marc de les accions de la Fundació Anna Lindh en motiu de l'any del diàleg 
intercultural a Europa. 

 3.2 Mantenir les accions de divulgació de cultura i valors mediterranis adreçades a la societat catalana. 
 3.3 Estendre la mobilitat artística i l'intercanvi de la creació cultural entre ambdues riberes. 
4. Cobrir el dèficit d'estudis, recerca i coneixement sobre temes mediterranis 
 4.1 Ampliar el número d'estudis en els àmbits de cooperació social i econòmica a la Mediterrània. 
 4.2 Estendre la col·laboració en matèria d'estudis aprofundits i recerca. 
 4.3 Crear espais d'intercanvi i d'interacció en l'ampit de la recerca amb l'objectiu d'incidència i amb la perspectiva comparada nord- sud. 
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Subsector consorcis 
Departament de la Vicepresidència 
Servei/Entitat: Consorci Institut Europeu de la Mediterrània (7090) 
Programa: Relacions exteriors (231) 

Serveis / productes / activitats 
1. Dinamitzar la web de continguts de l'Institut - EuroMedObs- 
2. Implementar noves propostes i executar programes posats en marxa per la Comissió Europea 
3. Mantenir els foros i simposis de continuïtat en àmbits de referència que promoguin Barcelona com a referència d'activitats euromed 
4. Continuar desenvolupant convenis de col·laboració específica amb institucions internacionals i assegurar la seva implementació 
5. Desplegar actuacions de recolzament a les estratègies d'acció exterior 
6. Mantenir les línies de formació per a institucions i actors de la societat civil 
7. Organitzar iniciatives específiques de diàleg intercultural en el marc de la Fundació Anna Lindh 
8. Mantenir les línia de traducció i difusió de promoció de publicacions periòdiques a la Mediterrània 
9. Estructurar els formats de divulgació en conferències, cursos i tribunes per tal d'ampliar el ventall de públic 

10. Desenvolupar itineratges de formats expositius 
11. Consolidar els nous formats musicals i de dinamització ciutadana creats l'any anterior 
12. Continuar elaborant estudis centrats en temàtiques clau del desenvolupament socio-econòmic a la Mediterrània 
13. Continuar concretant acords de col·laboració conjunta amb universitats, centres especialitzats i de recerca 
14. Estructurar una línia de recolzament a la recerca en l'àmbit mediterrani 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Fòrums, seminaris i trobades (IEMed) Output Nombre 27  22  

2. Documents, estudis i edicions (IEMed) Output Nombre 24  13  

3. Exposicions, mostres i cicles culturals (IEMed) Output Nombre 17  10  

4. Cursos i mestratges (IEMed) Output Nombre 19  5  

5. Conferències, taules redones i cicles (IEMed) Output Nombre 26  39  

6. Subvencions i incentivació a la recerca (IEMed) Output Nombre 6  5  

7. Activitats en el marc de la Fundació Anna Lindh (IEMed) Output Nombre  7  

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Gènere, Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 2.097.936,24
2 Despeses corrents de béns i serveis 2.121.029,26
3 Despeses financeres 650,00
4 Transferències corrents 50.236,70
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 33.300,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 4.303.152,20
Nombre de llocs de treball pressupostats 47
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Subsector consorcis 
Departament de la Vicepresidència 
Servei/Entitat: Patronat Catalunya-Món (7230) 
Programa: Relacions exteriors (231) 

Unitat responsable 
Consorci Patronat Catalunya Món 
Diagnòstic de la situació 
El Patronat Catalunya Món té com a finalitat, des de la seva creació, organitzar, promoure i coordinar activitats i prestar serveis relacionats amb els 
afers internacionals, especialment en aquells aspectes que afecten Catalunya. 
El Patronat Catalunya Món es relaciona amb el Govern a través del Departament de la Vicepresidència (DECRET 478/2006, de 5 de desembre, 
d'estructura del Departament de la Vicepresidència; DOGC 4776 - 7.12.2006) i, més concretament, de la Secretaria d'Afers Exteriors d'aquest 
departament (DECRET 633/2006, 27 de desembre, de funcions i estructura de la Secretaria d'Afers Exteriors; DOGC 4789 - 29.12.2006).En aquest 
nou context, el Patronat Catalunya Món orienta la seva actuació a tot l'àmbit internacional. 
 

Missió 
L'estudi i anàlisi de realitats d'interès per a Catalunya existents a l'àmbit internacional. 
L'actuació com a lobby institucional al servei de la política exterior del Govern de Catalunya i el foment de la diplomàcia pública de Catalunya per part 
de la societat civil de Catalunya. 
La difusió d'informació i la transmissió de coneixement sobre afers internacionals entre la societat civil catalana i el personal de l'Administració de la 
Generalitat. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Promoure la reflexió sobre el futur del Món i fer-ne difusió tant a Catalunya com a l'àmbit internacional. 

 1.1 Promoure debats sobre els principals reptes internacionals, amb la participació de personalitat de reconegut prestigi a escala europea i 
internacional. 

2. Projectar Catalunya i les institucions catalanes en l'esfera internacional i europea. 
 2.1 Promoure la participació de personalitats catalanes en els grans debats existents a escala europea i internacional. 
3. Proporcionar informació al Govern i al teixit institucional de Catalunya sobre realitats exteriors d'interès. 
 3.1 Estudiar realitats exteriors que siguin d'interès per al nostre país i avaluar la seva possible aplicació a Catalunya. 
 3.2 Difondre i promoure el debat sobre les realitats exteriors d'interès pel país entre el món civil de Catalunya. 
4. Contribuir a la definició i al desplegament de la política exterior del Govern del Catalunya. 
 4.1 Assessorar el Govern en la definició i el desplegament de la seva política exterior. 
5. Promoure la relació de la societat civil catalana amb la xarxa d'actors existents a l'àmbit europeu i internacional. 
 5.1 Promoure els contactes entre institucions catalanes i actors d'interès per la política internacional de Catalunya. 
 5.2 Promoure la incorporació de ciutadans i ciutadanes de Catalunya en el si d'institucions internacionals. 
6. Millorar el capital humà de les Administracions Públiques catalanes i de la societat civil a través de la formació especialitzada. 
 6.1 Impulsar la formació en afers internacionals del personal al servei de les Administracions Públiques catalanes. 

 6.2 Impulsar la formació d'estudiants catalans en centres de referència en l'àmbit europeu i internacional i la seva incorporació a institucions 
públiques i privades de Catalunya. 
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Subsector consorcis 
Departament de la Vicepresidència 
Servei/Entitat: Patronat Catalunya-Món (7230) 
Programa: Relacions exteriors (231) 

Serveis / productes / activitats 
1. Organitzar jornades i seminaris de reflexió d'alt nivell, tant a Catalunya com en ciutats i emplaçaments singulars d'arreu d'Europa i del Món. 
2. Publicar i difondre dossiers informatius, reflexions i informes tècnics sobre matèries d'interès global, tant en català com en les principals llengües 

utilitzades a escala internacional. 
3. Organitzar actes de sensibilització sobre temes clau de la realitat internacionals amb la presència de representants institucionals catalans. 
4. Informar, formar i cooperar amb mitjans de comunicació. 
5. Concedir beques a estudiants de Catalunya que vulguin especialitzar-se en l'àmbit de la integració europea. 
6. Concedir beques de formació a estudiants catalans que vulguin ampliar coneixements en l'àmbit de les relacions internacionals. 
7. Organitzar estades de formació (stages) al Patronat, a les Delegacions i/o oficines que el govern estableixi arreu del món i a institucions 

internacionals. 
8. Organitzar cursos de formació en afers internacionals pel personal al servei de les Administracions Públiques catalanes. 
9. Organitzar viatges d'estudi a Estats i regions d'interès estratègic per a Catalunya. 

10. Elaborar i difondre productes informatius sobre iniciatives i problemàtiques d'àmbit internacional que siguin d'interès per a Catalunya. 
11. Coordinar un sistema d'assessorament a la societat civil de Catalunya sobre els mecanismes de participació en institucions i iniciatives 

internacionals. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Beques (PCM) Output Nombre 9  14  

2. Estades de formació (PCM) Output Nombre 2  3  

3. Revista sobre aferts exteriors (PCM) Input Nombre  3  

4. Programes internacionals de Catalunya. Visites (PCM) Output Nombre  2  

5. Organització d'actes institucionals (PCM) Output Nombre  18  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 1.783.630,22
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.040.569,78
3 Despeses financeres 3.000,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 2.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 2.829.200,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 35
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Subsector consorcis 
Departament de la Vicepresidència 
Servei/Entitat: Consorci del Montsec (7420) 
Programa: Direcció i administració generals (121) 

Unitat responsable 
Gerència del Consorci del Montsec 
Diagnòstic de la situació 
La Zona del Montsec aplega un territori de 1.511,6 km2 repartits entre les comarques de la Noguera i el Pallars Jussà. L'any 1996 tenia una població 
de 11.498 habitants, amb una densitat de població de 7,6 hab/km2. És un territori extens, amb una superfície superada solament per la comarca de la 
Noguera; un territori força despoblat, amb una densitat de població molt baixa, que supera solament a la de la comarca del Pallars Sobirà; un territori 
envellit, amb un índex d'envelliment de 251, superior a la de qualsevol comarca catalana; i, un territori econòmicament deprimit, amb una agricultura de 
secà clarament regressiva. 
   Ara bé, també és un territori amb una clara i manifesta voluntat de millorar la seva situació. S'hi poden descobrir noves iniciatives empresarials, al 
sector turístic, a la petita indústria, als serveis a les persones i a les empreses, així com una ferma voluntat de continuar-hi vivint; s'observa, fins i tot, 
un petit flux immigratori que trenca amb dècades i dècades d'èxode rural. 
   L'aprofitament de les potencialitats i les actituds positives, tant de les persones com de les administracions, han d'estar a la base del procés de 
redreçament demogràfic i econòmic que ja s'ha posat en marxa i que el Consorci del Montsec ha d'ajudar a consolidar. 
 

Missió 
Amb la creació del Consorci, es pretén impulsar el desenvolupament integrat per 1. l'àmbit turístic, social i econòmic dels habitants de la zona del 
Montsec. Per aconseguir aquesta finalitat, el Consorci realitzarà actuacions socials, culturals, d'esbarjo, esportives, econòmiques, d'ocupació, 
educatives i científiques. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Aconseguir l'activació econòmica de la zona a través de la creació d'una xarxa turística innovadora, sostenible i autònoma que integri els recursos 

culturals i naturals. 
 1.1 Incrementar el turisme en general i en especial el de qualitat, principalment en l'àmbit de l'astronomia. 
 1.2 Millorar l'aprofitament d'infraestructures d'acollida i d'allotjament de públic. 
2. Millorar el reequilibri territorial, la qualitat de vida i l'oferta de treball dels habitants de la zona del Montsec. 
 2.1 Incrementar al mateix temps l'activitat econòmica del territori amb la creació de noves empreses. 
3. Aconseguir la creació d'un model d'actuació de l'activació de públic turístic i escolar entorn a la investigació científica (astronomia) 
 3.1 Fomentar la presència de la comunitat educativa en l'àmbit de l'atronomia 
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Subsector consorcis 
Departament de la Vicepresidència 
Servei/Entitat: Consorci del Montsec (7420) 
Programa: Direcció i administració generals (121) 

Serveis / productes / activitats 
1. Obertura del Parc Astronòmic del Montsec (Centre d'Observació de l'Univers (COU) i Observatori Astronòmic del Montsec (OAdM). 
2. Creació de Portals d'Acollida. 
3. Creació de Centres d'Interpretació a la zona. 
4. Altres activitats turístiques per dinamitzar el territori. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre d'estudiants que visitaran el COU (camp 

d'aprenentatge) 
Output Nombre  4.000  

2. Nombre de visitants al COU (públic en general) Output Nombre  4.000  

3. Nombre de pernoctacions als diferents establiments de la zona Output Nombre  3.000  

4. Nombre d'empreses creades o ampliades Entorn Nombre  5  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 357.787,35
2 Despeses corrents de béns i serveis 387.840,36
3 Despeses financeres 14.000,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 131.584,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 500.000,00
Total despeses 1.391.211,71
Nombre de llocs de treball pressupostats 7
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Subsector consorcis 
Departament de la Vicepresidència 
Servei/Entitat: Consorci per a la Normalització Lingüística (7520) 
Programa: Promoció de la Llengua catalana (451) 

Unitat responsable 
Consorci per  la Normalització Lingüística 
Diagnòstic de la situació 
La llengua catalana és la llengua pròpia de Catalunya i un element de cohesió social, com a llengua comuna d'una població cada vegada més diversa 
culturalment. 
D'acord amb les dades de l'Estadística d'usos lingüístics 2003, el 97,4% de la població de Catalunya entén el català, el 84,8% el sap parlar i el 62,3% 
el sap escriure. En els darrers quinze anys s'ha produït un augment espectacular de coneixements de català, especialment gràcies al sistema educatiu 
reglat, que assegura el coneixement de les dues llengües oficials, i a l'actuació del Consorci per a la Normalització Lingüística com a prestador de 
serveis de formació per a la població adulta. Tot fa preveure, però, que l'important augment de la immigració en els darrers anys farà disminuir el 
percentatge de població amb coneixements de català. 
Pel que fa a l'ús de la llegua catalana, segons l'Estadística d'usos lingüístics de Catalunya de 2003, el 50,1% de la població declara que el català és la 
seva llengua habitual. Aquest percentatge disminueix amb l'edat, i arriba al 44,4% entre els joves de 15 a 29 anys. Es tracta doncs d'una dada 
preocupant, ja que la població amb més coneixements de català és la que l'usa menys. 
D'altra banda, l'entorn laboral (fora dels serveis públics lligats a les administracions catalanes) no sol exigir coneixements de català, i la precarietat 
laboral en alguns sectors de gran impacte en la ciutadania, com el comerç o la restauració, fa que sigui difícil oferir al públic atenció i serveis en català. 
La conjuntura actual està presidida per dos factors determinants per a l'evolució del coneixement i l'ús de la llengua catalana: 
l'augment progressiu de la població de nova immigració, a la qual cal garantir l'accés al coneixement del català en benefici de la igualtat i la cohesió 
social; i la generalització de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, amb productes i serveis que sovint no inclouen la llengua 
catalana. D'altra banda, cal prestar una atenció especial a l'evolució de l'ús de la llengua entre la població jove, ja que s'observa una tendència a 
associar l'ús del català exclusivament a situacions formals i institucionals i a considerar-lo poc apte per a l'ús espontani més informal. 
A més, la globalització de les comunicacions fa que cada vegada sigui més necessària la competència lingüística en les llengües més esteses, com el 
castellà i l'anglès, i alhora comporta que n'augmenti la percepció de prestigi i utilitat entre la població. Cal, doncs, desenvolupar i implantar polítiques 
que fomentin la competència multilingüe, però que alhora garanteixin la sostenibilitat de la llengua pròpia del territori. La sostenibilitat lingüística es 
basa en un principi de subsidiarietat (tot allò que es pugui fer en les llengües locals no s'ha de fer les llengües globals) i per tant en la delimitació 
d'espais d'ús exclusiu o preferent per a les llengües locals. 
Finalment, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006, que equipara el deure de coneixement del català amb el del castellà, i estableix el dret dels 
ciutadans a ser atesos en català i el deure de disponibilitat lingüística de les empreses i entitats, obre portes al desenvolupament legislatiu en l'àmbit 
de la política lingüística. 
 

Missió 
El Consorci per a la Normalització Lingüística és una institució pública, dirigida a les persones, que busca la cohesió social a través del foment de l'ús 
de la llengua catalana i que fa formació i dinamització lingüística. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Millorar el coneixement del català de la població major de 18 anys, especialment en el cas de la nova immigració, fins a un nivell que li permeti 

usar-lo amb normalitat en les activitats quotidianes i professionals. 
 1.1 Incrementar un 10% els alumnes dels cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística. 
 1.2 Augmentar un 20% l'acolliment lingüístic per a col·lectius específics com xinesos, magrebins, paquistanesos o romanesos. 
 1.3 Completar el desplegament del curs de català en línia parla.cat i arribar als 1.000 alumnes registrats. 
 1.4 Augmentar un 15% el nombre d'alumnes nouvinguts als cursos de nivells inicials i bàsics. 
 1.5 Augmentar un 10% els cursos per a associacions d'immigrants. 
 1.6 Impulsar l'autonomia lingüística dels usuaris del servei d'assessorament mitjançant la difusió de l'Optimot i d'altres recursos lingüístics. 
2. Augmentar l'ús del català en les relacions interpersonals i en les comunicacions institucionals i empresarials. 
 2.1 Augmentar un 10 % els cursos de formació organitzats per a empreses. 
 2.2 Establir acords de col·laboració amb gremis o associacions de comerciants. 
 2.3 Augmentar un 10% respecte al 2008 el nombre de persones que participen en el programa Voluntariat per la llengua. 
 2.4 Augmentar un 10% respecte al 2008 el nombre d'establiments comercials col·laboradors del programa Voluntariat per la Llengua. 
3. Millora de l'oferta de serveis en català en l'àmbit de la restauració. 
 3.1 Col·laborar en el programa Profit per a la millora de qualitat del servei en el sector de la restauració. 
 3.2 Augmentar la formació en llengua catalana dels treballadors de bars i restauració. 
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Subsector consorcis 
Departament de la Vicepresidència 
Servei/Entitat: Consorci per a la Normalització Lingüística (7520) 
Programa: Promoció de la Llengua catalana (451) 

Serveis / productes / activitats 
1. Incrementar l'oferta formativa de català del Consorci per a la Normalització Lingüística, organitzant més cursos de català per adults presencials, 

semipresencials, virtuals i rendabilitzant les places disponibles. 
2. Incrementar les ofertes formatives presencials en dissabte i en franges horàries nocturnes per poder afavorir la inscripció de persones amb 

problemes de disponibilitat horària. 
3. Augmentar les accions dinamitzadores adreçades a col·lectius específics com xinesos, magrebins, paquistanesos o romanesos allà on la seva 

presència així ho determini per tal de sensibilitzar-los i poder acostar les ofertes formatives més adequades en cada cas. 
4. Elaborar materials complementaris per a l'aprenentatge, si escau, adreçats als col·lectius específics com xinesos, magrebins, paquistanesos o 

romanesos. 
5. Posar a disposició dels usuaris els nivells 3 i 4 del curs de català en línia parla.cat tot augmentant el nombre tutors per atendre l'augment de les 

inscripcions de l'oferta tutoritzada. 
6. Difondre el curs en línia parla.cat per tal d'afavorir la inscripció lliure al curs per part dels ciutadans. 
7. Mantenir contactes i acords de col·laboració amb les associacions d'immigrants i amb les taules i amb organismes de coordinació local o comarcal 

que fan acolliment per tal de donar a conèixer les ofertes formatives del Consorci. 
8. Consolidar la utilització de l'Optimot i d'altres recursos lingüístics tot organitzant sessions de presentació i maneig adreçades al personal dels 

ajuntaments i dels consells comarcals així com per al personal d'empreses i organitzacions diverses. 
9. Oferir a les empreses i a les organitzacions promotores de plans de formació contínua la coordinació de la formació de llengua catalana en el marc 

del conveni signat amb el Consorci per a la Formació Continua. 
10. Fer difusió, entre les organitzacions empresarials, els gremis i les associacions de comerciants de l'oferta de serveis del Consorci per a la 

Normalització Lingüística. 
11. Consolidar el desplegament dels dinamitzadors territorials del programa Voluntariat per la llengua a tots els Centres de Normalització Lingüística  

tot mantenint la seva coordinació centralitzada. 
12. Fer presentacions de l'oferta formativa del Consorci als participants en els cursos organitzats a través del programa Profit per a la millora de 

qualitat del servei en el sector de la restauració  arreu del territori. 
13. Organitzar cursos de formació de català específics per a personal de bars i restaurants. 

  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre d'alumnes nouvinguts en els cursos inicials i bàsics Resultats Nombre 41.160 47.334  

2. Establiments col·laboradors del programa Voluntariat per la 
llengua 

Resultats Nombre  726  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 24.550.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 3.452.480,00
3 Despeses financeres 12.500,00
4 Transferències corrents 10,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 245.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 10,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 28.260.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 600
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Subsector consorcis 
Departament de la Vicepresidència 
Servei/Entitat: Consorci Casa Àsia (7890) 
Programa: Relacions exteriors (231) 

Unitat responsable 
Consorci Casa Àsia 
Diagnòstic de la situació 
Àsia i la zona del Pacífic s'estan configurant com uns dels eixes geogràfics més dinàmics i amb un creixement demogràfic i econòmic més important 
del món. Aquest regió concentra més del 50% de la població humana i produeix al voltant del 25% del PIB mundial Uns dels objectius estratègics de la 
política exterior hauria d'esser aconseguir una major presencia en aquesta zona. 
D'aquesta realitat i amb l'objectiu d'incorporar una nova dimensió asiàtica a la política exterior va néixer la necessitat de constituir Casa Àsia. 
Casa Àsia és un consorci constituït el novembre de 2001 per mitjà d'un Conveni entre el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació, la Generalitat de 
Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, amb l'objectiu d'afavorir un coneixement més ampli i unes millors relacions amb els països i les societats d'Àsia 
i el Pacífic. Al febrer del 2007 es va incorporar l'Ajuntament de Madrid El consorci té com a principals atribucions la promoció, el foment i la coordinació 
de totes les activitats i de tots els programes que executin els seus membres amb motiu de la prestació del servei sociocultural i institucional 
contemplat, així com la realització de les activitats i dels programes que acordin els òrgans de govern; la subscripció de tots els convenis amb entitats 
públiques i privades per al desenvolupament dels seus fins i la captació de tots els recursos econòmics que calquin per al finançament de les activitats 
i programes del consorci. 
 

Missió 
Impulsar actuacions i projectes que contribueixin a un coneixement més ampli i al desenvolupament de les relacions institucionals, econòmiques, 
culturals i educatives, entre les societats de la regió d'Àsia, el Pacífic, Europa i Espanya. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Fomentar la realització d'actuacions i de projectes que contribueixin a un coneixement més ampli entre les societats d'Àsia, el Pacífic, Europa i 

Espanya. 

 1.1 Impulsar el desenvolupament de les relacions d'Espanya amb aquests països i sobretot amb els que, per raons històriques, tenen una 
vinculació més gran amb Espanya, en els àmbits institucional, cultural, social, científic i econòmic. 

 1.2 Enfortir els vincles de cooperació amb l'ASEF (Asia/Europe Foundation) i propiciar un major coneixement a Espanya del procés ASEM (Asia-
Europe Meeting). 

2. Promocionar Barcelona i Madrid, així com la resta de ciutats on s'estableixin les delegacions a què fa ref. l'art.3.3 dels Estatuts de Casa Asia, com 
a llocs de trobada entre Europa i Àsia i el Pacífic. 

 2.1 Fomentar els programes sobre la conca del Pacífic amb Iberoamèrica i especialment amb els països llatinoamericans que pertanyen a 
l'APEC. Per això, Casa Asia, que té un conveni formalitzat amb Casa d'Amèrica de Madrid, mantindrà i promocionarà activitats. 

3. Desenvolupar programes específics amb especial atenció a la promoció de valors de cooperació, solidaritat i no discriminació entre les noves 
generacions. 

 3.1 Promoure programes destinats a la població escolar i juvenil 
 3.2 Promoure programes dirigits als mitjans de comunicació, les noves tecnologies de la informació i la difusió en xarxa d'activitats de Casa Asia.
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Subsector consorcis 
Departament de la Vicepresidència 
Servei/Entitat: Consorci Casa Àsia (7890) 
Programa: Relacions exteriors (231) 

Serveis / productes / activitats 
1. Cultura i Exposicions. 
2. Programes Educatius. 
3. Programes Econòmics i de Cooperació. 
4. Mediateca 
5. Casa Asia Virtual. 
6. Seminaris, Conferències, Estudis i Fòrums. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Beneficiaris Beques programes educatius Output Nombre 24 12  

2. Dotació beques d'economia CEEIBS (Xina) i IBS (Índia) Output Nombre 152.000 15  

3. Nombre de visitants de la Mediateca Output Nombre  100.000  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 2.777.932,98
2 Despeses corrents de béns i serveis 3.813.249,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 6.591.181,98
Nombre de llocs de treball pressupostats 61
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Subsector consorcis 
Departament de la Vicepresidència 
Servei/Entitat: Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT (8030) 
Programa: Promoció de la Llengua catalana (451) 

Unitat responsable 
Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT 
Diagnòstic de la situació 
La llengua catalana és la llengua pròpia de Catalunya i un element de cohesió social, com a llengua comuna, d'una població cada vegada més diversa 
culturalment. Avui, la globalització, els fenòmens migratoris i la generalització del coneixement per mitjà de les tecnologies de la informació i la 
comunicació, entre d'altres, ens aboquen a un nou escenari de la comunicació, que es caracteritza pel seu caràcter global, multilingüe i enormement 
dinàmic. 
La terminologia, peça clau de la comunicació especialitzada, no és aliena a tots aquests canvis. Justament pel seu paper central en les comunicacions 
científiques i tècniques, és més necessari que mai que s'actualitzi contínuament i s'integri en els entorns de comunicació que la societat 
progressivament va configurant, per a continuar essent útil als usuaris. En el cas de la llengua catalana, que ens alguns aspectes no ha assolit encara 
la plena normalitat de funcions, aquesta posada al dia esdevé indispensable. 
Conscient de tots aquests elements, el TERMCAT referma i actualitza el seu compromís amb el Govern de Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans i el 
Consorci per a la Normalització Lingüística per a promoure la creació i la difusió de terminologies en llengua catalana. Per aquest motiu ha elaborat el 
Pla Estratègic 2008-2011 que, en el marc de la política lingüística institucional i les orientacions de l'acadèmia de la llengua, li ha de permetre ser més 
eficient en les seves actuacions i facilitar a la societat els coneixements, els recursos i els serveis que necessita. 
 

Missió 
La missió del TERMCAT és garantir el desenvolupament i la integració de la terminologia catalana en els sectors especialitzats i en la societat en 
general mitjançant la creació contínua d'eines i de recursos innovadors i de qualitat, en un diàleg permanent amb els grups implicats, dins del procés 
general de normalització de la llengua i en un context global determinat per la societat del coneixement, la diversitat i el multilingüisme. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Implantar la direcció estratègica en tots els nivells de l'organització. 
 1.1 Implantar el Quadre de Comandament en tots els responsables d'eixos estratègics. 
 1.2 Consolidar el pressupost del Centre de Terminologia TERMCAT dins dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 
2. Potenciar l'equip humà com a principal actiu del Centre, implantant un sistema de gestió del desenvolupament de les persones. 
 2.1 Desenvolupar un pla de formació per a cadascun dels treballadors del Centre. 
3. Millorar la qualitat dels productes i serveis oferts pel TERMCAT. 
 3.1 Obtenir la certificació ISO de qualitat dels processos estratègics del Centre. 
 3.2 Normalitzar almenys 250 neologismes terminològics en llengua catalana. 
 3.3 Promoure el desenvolupament d'almenys 40 productes terminològics per a la llengua catalana. 
4. Perfeccionar la gestió del coneixement fent èmfasi especial en la gestió dels projectes. 
 4.1 Gestionar el 75% dels projectes mitjançant una eina de planificació. 
 4.2 Assolir un 80% de respostes positives en enquestes de satisfacció d'usuaris dels serveis d'assessorament. 
5. Fertilitzar la innovació i la transferència de productes i tecnologies. 
 5.1 Posar a disposició dels usuaris una nova eina per a la gestió de la terminologia. 
 5.2 Crear 2 comunitats virtuals d'especialistes per a tractar i debatre aspectes d'interès terminològic. 
 5.3 Presentar públicament 6 nous productes o recursos elaborats pel TERMCAT. 
 5.4 Presentar almenys 6 comunicacions en congressos o esdeveniments vinculats a la terminologia. 
 5.5 Desenvolupar un programa de comunicació que faci èmfasi en la creació de xarxes i comunitats 
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Subsector consorcis 
Departament de la Vicepresidència 
Servei/Entitat: Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT (8030) 
Programa: Promoció de la Llengua catalana (451) 

Serveis / productes / activitats 
1. Elaborar els quadres de comandament i fer l'avaluació de l'acompliment dels objectius establerts. 
2. Convocar el Consell de Direcció del TERMCAT per garantir l'aprovació de les actuacions i de la gestió econòmica. 
3. Elaborar el pla de formació anual i avaluar-ne els resultats. 
4. Convocar una prova anual per al reclutament de nous col·laboradors. 
5. Tramitar la sol·licitud formal per a l'acreditació ISO de qualitat. 
6. Organitzar les sessions ordinàries del Consell Supervisor del TERMCAT per a la normalització terminològica dels casos que ho requereixin. 
7. Preparar dos nous títols de la col·lecció En Primer Terme, i editar-los. 
8. Desenvolupar tots els productes terminològics definits en el Pla 2009 i atendre les demandes no previstes. 
9. Incorporar una eina de planificació per a la gestió de tots els nous projectes. 

10. Desplegar el pla de gestió unitària de les dades terminològiques, documentals i factuals del TERMCAT. 
11. Vetllar pel manteniment actualitzat de l'estructura documental en la xarxa, establir criteris de conservació i eliminació de documents electrònics i 

unificar en un únic repositor i la gestió de les dades associades als usuaris. 
12. Gestionar les consultes terminològiques adreçades al TERMCAT per mitjà de la plataforma de l'Optimot i atendre totes les demandes puntuals 

d'assessorament terminològic i metodològic. 
13. Desenvolupar eines de buidatge automatitzat, eines de seguiment automatitzat de neologismes, eines de gestió terminològica, eines que permetin 

atendre les necessitats d'exportació de dades terminològiques a formats diversos i eines de gestió de projectes. 
14. Posar a disposició dels usuaris una nova plataforma web que permeti el treball col·laboratiu amb els usuaris i el diàleg permanent amb els diferents 

col·lectius. 
15. Difondre els productes que desenvolupa el Centre pels diferents canals de comunicació disponibles. 
16. Participar en els esdeveniments terminològics més rellevants, tant a nivell nacional com internacional. 

  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre de termes normalitzats i difosos. Termcat Output Nombre  250  

2. Nombre de productes terminològics desenvolupats. Termcat Output Nombre  40  

3. Nombre de nous títols 'En Primer Terme' publicats Output Nombre  2  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 1.208.058,83
2 Despeses corrents de béns i serveis 397.672,98
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 1.605.731,81
Nombre de llocs de treball pressupostats 25
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Subsector consorcis 
Departament de la Vicepresidència 
Servei/Entitat: Consorci Casa de les Llengües (8050) 
Programa: Equipaments culturals (441) 

Unitat responsable 
Consorci Casa de les Llengües 
Diagnòstic de la situació 
La dinàmica del mercat tendeix a la uniformització de les societats a favor d'una o poques llengües. Aquest fet fa necessari dedicar esforços i recursos 
per garantir la diversitat i la continuïtat de les llengües. Els diferents processos d'integració socials i econòmics units al principi universal i irrenunciable 
de mantenir les identitats, és a dir, de preservar i promoure el multilingüisme per evitar la uniformització de les societats a favor d'una o poques 
llengües, suposen un gran repte per a totes les societats. 
La Unió Europea, a través de "Un nou marc estratègic per al multilingüisme" i la Unesco posen de manifest de manera creixent la importància de les 
llengües per a la societat i per a les institucions; consideren necessari incorporar les llengües com a elements estratègics i transversals de la política, i 
fan recomanacions perquè els estats i els organismes duguin a terme actuacions a favor del multilingüisme a nivell internacional, regional i nacional. 
Tots dos organismes recomanen als països que actuïn de manera positiva per contrarestar la pressió que exerceix la mundialització, ateses la 
importància estratègica de les llengües en aquest panorama, i les conseqüències que tenen en relació amb la identitat i la integració social, la 
competitivitat de l'economia d'un país, el desenvolupament social i laboral de la ciutadania i la creativitat. 
El coneixement és a la base del respecte de qualsevol manifestació humana, i les llengües en són un element molt important: 
necessitem les llengües per viure. La tasca de divulgació de les llengües com un valor i com una necessitat per a la competitivitat del país és una de 
les línies de treball principals de la Casa de les Llengües. D'altra banda, el multilingüisme ha generat també per als organismes públics i les empreses 
noves necessitats de gestió i de desenvolupament de recursos a les que cal contribuir a donar resposta La Casa de les Llengües es crea el 2005, per 
mitjà de l'Acord de Govern de la Generalitat de 22 de març (DOGC 4365, 18.04.2005), per difondre els valors de la diversitat lingüística i impulsar 
iniciatives al voltant de les llengües que garanteixin el desenvolupament i la capacitat competitiva de la nostra societat en l'entorn global del segle XXI. 
 

Missió 
Fomentar i promoure la Casa de les Llengües com a centre de difusió de coneixements sobre la diversitat lingüística del món i oferir serveis sobre les 
llengües i sobre la gestió del multilingüisme, per mitjà d'iniciatives adreçades al gran públic per: 
acostar el món de les llengües als ciutadans, i fer viure la riquesa lingüística de manera positiva a la societat. D'altra banda, per mitjà dels serveis 
especialitzats, es tracta de dur a terme iniciatives al voltant de les llengües per contribuir a la millora del desenvolupament social i econòmic de la 
societat, de forma que els models de gestió del multilingüisme proposats incideixen positivament en la cohesió social, la competitivitat i l'economia d'un 
país, així com en el desenvolupament social i laboral de la ciutadania. 
 
Objectius estratègics i operatius 
1. Promoure el coneixement de llengües i l'actitud de respecte de la diversitat lingüística del món entre els ciutadans i les ciutadanes. 
 1.1 Construir un equipament cultural museogràfic dedicat al món de les llengües i a les llengües del món adreçat a tothom. 
 1.2 Programar activitats culturals d'acord amb el calendari de celebracions dels dies de les llengües i els esdeveniments internac. 
2. Difondre models d'èxit de recuperació i de gestió de les llengües a comunitats lingüístiques i a institucions (governs, entitats i empreses) que volen 

millorar la gestió de les llengües amb criteris de respecte a la diversitat i de sostenibilitat 
 2.1 Continuar la recollida, validació i difusió de bones pràctiques referides a la llengua catalana i a d'altres llengües 

 2.2 Desenvolupar el pla estratègic de Linguamón Bones Pràctiques que ha de concretar les oportunitats i necessitats d'aquest servei i també, les 
propostes organitzatives, de funcionament i de prestació del servei. 

3. Dur a terme, a través de la Càtedra de Multilingüisme Linguamón-UOC, activitats de recerca, formació, informació i documentació sobre el 
multilingüisme com a mitjà de desenvolupament social i econòmic de la societat. 

 3.1 Continuar l'estudi sobre multilingüisme a les empreses catalanes, amb la col·laboració de la Secretària de Política Lingüística i el 
Departament d'Innovació, Universitat i Empresa de la Generalitat de Catalunya, seguint l'estudi ELAN de la Unió Europea. 

 3.2 Continuar desenvolupant el Màster internacional sobre la gestió de la diversitat lingüística i cultural. 
4. Potenciar el multilingüisme a l'espai euromediterrani mitjançant programes de difusió del seu patrimoni lingüístic. 
 4.1 Promoure estudis i oferir formació en llengua amaziga per mitjà de l'Observatori Català de la Llengua Amaziga 
 4.2 Gestionar la itinerància de l'exposició La Mar de Llengües. Parlar a la Mediterrània. 
5. Oferir informació sobre les llengües del món, per al públic general, de manera didàctica i rigorosa. 
 5.1 Continuar la recerca, la documentació i la difusió de les llengües del món i de les llengües de la immigració presents a Catalunya. 
 5.2 Continuar l'estudi sociolingüístic sobre comunitats lingüístiques mitjanes en l'època de la globalització. 
6. Contribuir a fer de Catalunya un referent internacional en la gestió del multilingüisme, per incidir en el discurs i les agendes internacionals a partir 

de la col·laboració permanent i el treball en xarxa amb d'altres organitzacions. 

 6.1 Participar en els treballs i projectes de les diferents xarxes internacionals a les quals pertanyem: Xarxa Europea per la Promoció de la 
Diversitat Lingüística; Xarxa Maaya Multilingüisme i Ciberespai, Xarxa Euromediterrània Anna Lindh... 

 6.2 Continuar donant a conèixer Linguamón-Casa de les Llengües a nivell internacional i establir noves relacions amb d'altres organismes que 
treballen dins el mateix àmbit. 
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Subsector consorcis 
Departament de la Vicepresidència 
Servei/Entitat: Consorci Casa de les Llengües (8050) 
Programa: Equipaments culturals (441) 

Serveis / productes / activitats 
1. Iniciar les obres de rehabilitació de Can Ricart com a futura seu de la Casa de les Llengües. 
2. Redactar el projecte educatiu i desenvolupar el projecte de recursos educatius en línia del futur museu. 
3. Fer el pla de col·leccions del museu i produir 70 continguts audiovisuals sobre les veus del món a Catalunya,del català 
4. Crear els equips de documentació i documentar els continguts museològics de  les 5 àrees de l'exposició permanent. 
5. Produir la primera fase de continguts museogràfics de l'exposició permanent. 
6. Fer el llançament i la dinamització de Linguamón Audiovisual: plataforma de comunicació internacional especialitzada en llengües. 
7. Dinamitzar entre la comunitat educativa catalana, 3.500 centres, Mapes Vius,una eina per representar les llengües sobre mapes. 
8. Elaborar 60 activitats didàctiques per a Mapes Vius i incrementar els mapes nous en un 25%. 
9. Organitzar 6 contacontes " La Llengua d'en Bernat" i de les 3 Bessones sobre diversitat lingüística a  centres cívics i bibliot. 

10. Organitzar i impartir 12 cursos sobre la diversitat lingüística per a la ciutadania. 
11. Organitzar l'itinerari "Descobreix la ciutat com mai no ho havies fet: Un passeig per descobrir l'origen de les paraules". 
12. Ampliar en un 20% les bones pràctiques de recuperació de la llengua i de gestió del multilingüisme en tots els àmbits i incidir especialment en les 

bones pràctiques les vinculades al sistema educatiu, els mitjans de comunicació i les adreçades als joves. 
13. Organitzar la IV Jornada Internacional de Linguamón Bones Pràctiques. 
14. Acabar l'estudi de necessitats del servei públic de mediació i interpretació comunitàries. 
15. Publicar i difondre "25 propostes per al tractament de les llengües dels immigrants en el període d'acollida". 
16. Incrementar en un 10% el directori de tecnologies multilingües per a la gestió i el directori de centres per aprendre llengües a Catalunya. Construir 

el directori de traductors i intèrprets. 
17. Fer l'anàlisi de dades de l'estudi ELAN sobre multilingüisme a les empreses catalanes. 
18. Organitzar un cicle de 8 conferències sobre multilingüisme, educació i empresa. 
19. Establir acords amb 2 universitats estrangeres per compartir el Màster de gestió gestió de la diversitat lingüística i cultural. 
20. Organitzar un seminari de formació de traductors, dinamitzadors i de professors d'amazic. 
21. Gestionar 3 itineràncies de l'exposició La Mar de Llengües. Parlar a la Mediterrània. 
22. Fer recerca, documentar i traduir 200 llengües noves per difondre via web i Mapes Vius. 
23. Organitzar la trobada anual del Comitè Científic Internacional de la Casa de les Llengües. 

  
Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre de continguts i registres a Linguamón Audiovisual Output Nombre  70  

2. Nombre de nous acords de col·laboració amb Bones 
Pràctiques 

Output Nombre  3  

3. Nombre de nous acords amb universitats estrangeres per al 
Màster 

Output Nombre  2  

4. Nombre de Traductors, dinamitzadors i professors formats en 
Amazic 

Output Nombre  12  

5. Nombre de nous acords de cooperació internacional Output Nombre  3  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 593.460,01
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.011.489,99
3 Despeses financeres 20,00
4 Transferències corrents 395.020,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 3.350.010,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 10,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 5.350.010,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 10
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Subsector consorcis 
Departament de Governació i Administracions Públiques 
Servei/Entitat: Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya (7210) 
Programa: Societat de la informació i el coneixement (532) 

Unitat responsable 
Gabinet Tècnic del Consorci AOC 
Diagnòstic de la situació 
La implantació de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació en els darrers anys ha esdevingut un factor essencial en  la transformació 
de la societat. El seu impacte és evident també en l'Administració pública. 
Per tal de fer front a aquest fet, i per aprofitar les oportunitats que la implantació d'aquestes noves tecnologies presenten, el juliol de 2001 les 
administracions catalanes acordaven una estratègia i un conjunt d'actuacions comunes per tal d'encarar juntes aquest repte.  El Pacte per a la 
promoció i el desenvolupament de la societat de la informació a les administracions públiques catalanes (http://www.gencat.net/sial/pacteaoc.pdf) recull 
aquesta voluntat. 
Com a conseqüència d'aquest acord es va crear el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya i l'Agència Catalana de Certificació 
(CATCert) -organisme autònom adscrit al Consorci-, com a ens que ofereixen productes i serveis als ens locals catalans: ajuntaments, consells 
comarcals, diputacions i altres ens locals, i a la Generalitat de Catalunya. 
Des de l'any 2002 el Consorci AOC (directament o mitjançant l'Agència Catalana de Certificació) ha desenvolupat i ofert a les administracions 
públiques catalanes un conjunt de solucions per tal que aquestes puguin dur a terme la implantació de l'administració electrònica en les seves 
organitzacions i millorar els serveis oferts als seus usuaris, i incorporar d'aquesta manera les millores d'eficiència i qualitat associades. 
 

Missió 
Col·laborar amb les administracions públiques catalanes en l'adopció i desenvolupament de polítiques per a la millora dels serveis públics, mitjançant 
l'impuls i la promoció d'iniciatives, el desenvolupament de productes i la gestió de serveis d'ús intensiu de les tecnologies de la informació i les 
comunicacions. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Potenciar l'intercanvi d'informació per mitjans telemàtics entre les administracions públiques per millorar la seva eficiència i eficàcia. 

 1.1 Incrementar el catàleg de dades i serveis electrònics per evitar demanar als ciutadans documents acreditatius de què ja disposa 
l'Administració pública o ens col·laboradors, assegurant el compliment de la LOPD (objectiu 2.3 Pla departamental). 

 1.2 Posar a disposició de les administracions catalanes nous serveis de tramitació interadministrativa per mitjans telemàtics per reduir el temps i 
el cost (relacionat amb l'objectiu 2.3 del Pla departamental). 

2. Fomentar la modernització de les administracions públiques donant suport als projectes de reorganització i d'ús intensiu de les tecnologies de la 
informació i comunicacions. 

 2.1 Accelerar els processos de modernització de les administracions públiques catalanes (relacionat amb l'objectiu 2.1 del Pla departamental). 

 2.2 Oferir solucions comunes a les administracions públiques per tal d'evitar la fractura digital derivada de la diversitat en la seva capacitat i 
recursos disponibles (relacionat amb l'objectiu 2.1 del Pla departamental). 

 2.3 Incrementar l'ús dels mitjans telemàtics en les gestions i tramitacions administratives tot mantenint les garanties tècniques i jurídiques 
(relacionat amb l'objectiu 2.3 del Pla departamental). 

3. Impulsar un desenvolupament de l'administració electrònica que garanteixi els requisits de seguretat jurídica i tècnica i generi confiança en els 
usuaris. 

 3.1 Desplegar les infraestructures de seguretat necessàries per a l'ús dels mitjans telemàtics en les gestions i tramitacions administratives tot 
mantenint les garanties tècniques i jurídiques (relacionat amb l'objectiu 2.3 del Pla departamental). 

 3.2 Generar confiança en els usuaris dels serveis electrònics per tal de potenciar-ne la seva utilització (relacionat amb l'objectiu 2.3 del Pla 
departamental). 
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Subsector consorcis 
Departament de Governació i Administracions Públiques 
Servei/Entitat: Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya (7210) 
Programa: Societat de la informació i el coneixement (532) 

Serveis / productes / activitats 
1. Integració de dades, certificats i documents (substitució de certificats administratius, padró en línia, IDEC local- integració). 
2. Tramitació interadministrativa (eaCAT: extranet de les administracions catalanes). 
3. Línies de col·laboració en el finançament d'actuacions de les administracions públiques (convenis i convocatòries de subvencions per donar suport 

al finançament dels projectes TIC de modernització de les administracions locals). 
4. Desenvolupament de solucions tecnològiques i organitzatives per al foment de la reutilització per totes les administracions (serveis comuns: 

eTRAM, Cercador, etc.). 
5. Desenvolupament de mòduls comuns de tramitació (registre i notificacions telemàtiques, SMS, validació de signatura, time-stamp, arxiu, etc.). 
6. Assessorament sobre els requeriments jurídics i tècnics que han de complir els projectes d'administració electrònica i la utilització dels productes i 

serveis que proporciona el Consorci. 
7. CATCert: una infraestructura necessària i disponible de dispositius d'identitat digital i de signatura electrònica dels usuaris. 

(Emissió de certificats digitals: treballador públic, IdCAT, xarxa d'entitats de registre, reconeixement, etc.). 
8. Desenvolupament de solucions i eines que facilitin a les administracions públiques el compliment dels requeriments jurídics i tècnics relacionats 

amb la identitat digital(directori de ciutadans, gestor de representacions). 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre de serveis ofertats per la plataforma EACAT Output Nombre 42 42 100  

2. Percentatge de població connectada al servei d'expedició 
telemàtica de volants del padró 

Entorn % 77,75 80,00 82,00  

3. Nombre d'ajuntaments que utilitzen l'eTRAM (mòdul de 
tramitació municipal) 

Resultats Nombre 262 275 350  

4. Nombre d'entitats de registre de certificat d'empleat públic Resultats Nombre 36 45 60  

5. Nombre de serveis d'intercanvi de dades i documents 
electrònics entre ens públics oferts 

Resultats Nombre  15  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 3.097.833,44
2 Despeses corrents de béns i serveis 2.618.245,73
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 6.602.620,83
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 1.503.500,00
7 Transferències de capital 2.520.800,00
8 Variació d'actius financers 677.000,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 17.020.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 54
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Subsector consorcis 
Departament de Governació i Administracions Públiques 
Servei/Entitat: Consorci Infraestructures de Telecomunicacions de Catalunya-ITCat (8090) 
Programa: Telecomunicacions (531) 

Unitat responsable 
Consorci d'Infraestructures de Telecomunicacions de Catalunya (ITCat) 
Diagnòstic de la situació 
La iniciativa "i2010 - Una societat de la informació europea per al creixement i l'ocupació", la primera acció de la renovada agenda de l'estratègia de 
Lisboa, indica que la creació d'un entorn favorable per a la difusió de les tecnologies de la informació i la comunicació és una de les principals 
responsabilitats de les administracions. En aquest sentit, la Comissió Europea ha refermat la importància de l'augment de la competitivitat dels estats 
membres fonamentat en les polítiques de la societat de la informació i ha deixat molt clara la seva voluntat d'impulsar la presa d'accions concretes en 
aquells sectors considerats estratègics per al creixement econòmic. 
La implicació del món local en el projecte estratègic de desplegament d'infraestructures de fibra òptica en el territori ha estat ferma i decidida: ja 
l'Assemblea general del Consorci Localret l'any 2000 va apostar pel desenvolupament de la banda ampla a tot el territori, destacant com a actuacions 
en aquest àmbit l'Estudi Banda Ampla Municipi per Municipi -presentat a l'Assemblea de 2002- on s'analitzava cas per cas les condicions d'arribada de 
la banda ampla als 946 municipis de Catalunya. Actualment aquesta voluntat del món local es manifesta a través del Consorci d'Infraestructures de 
Telecomunicacions de Catalunya (Consorci ITCat) que té un paper rellevant en la definició i seguiment del projecte estratègic de dotar de connectivitat 
a tot el territori. 
El 30 d'agost de 2005 el Govern acorda, en el marc del Pla director d'infraestructures de telecomunicacions, encarregar al Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) l'execució d'una primera fase del desplegament d'infraestructures de telecomunicacions per 
un import màxim de 20.000.000 euros. 
El Pla de Govern 2007-2010 de la Generalitat de Catalunya contempla, en el seu tercer eix, potenciar una economia plena i dinàmica en un territori 
sostenible com un dels temes prioritaris de la legislatura i situa al nivell d'altres infraestructures bàsiques les infraestructures de telecomunicacions. 
El Parlament de Catalunya, en la seva resolució 100/VIII del 12 de desembre de 2007 sobre la gestió de les infraestructures de la Generalitat, instava 
al Govern a: a) Accelerar els tràmits per adjudicar la gestió de les infraestructures de telecomunicacions de la Generalitat a un gestor privat que actuï 
de manera neutral; b) Cercar acords amb els altres ens públics i privats a fi que l'ens gestor en pugui gestionar també les seves infraestructures; c) 
Reforçar les línies d'inversió per a les infraestructures de telecomunicacions; d) Impulsar el consorci Infraestructures de Telecomunicacions de 
Catalunya (ITCat) de manera conjunta entre la Generalitat i el món local perquè aquest ens faci el seguiment del gestor d'infraestructures i en prioritzi i 
planifiqui les inversions i les actuacions anuals. 
En data 3 de març de 2008 es va donar un nou impuls al Consorci ITCat quan el seu Consell de Direcció va arribar a un pacte renovat dels seus 
objectius entre els membres del consorci (la Generalitat i Localret). 
El Govern va aprovar el 10 de juny de 2008 l'Acord de mesures per a fomentar l'extensió d'infraestructures de telecomunicacions a Catalunya (MEITel), 
que és un primer pas en aquest sentit i incideix en totes les intervencions de l'Administració de la Generalitat en obra pública per tal que es consideri la 
incorporació de les infraestructures de suport a les comunicacions electròniques. 
 

Missió 
Facilitar el desplegament de les infraestructures de telecomunicacions de les xarxes de nova generació de fibra òptica per a l'Administració pública i 
serveis de transport al mercat majorista, tot promovent la disponibilitat d'infraestructures de telecomunicacions de qualitat al país. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Facilitar el desplegament d'una xarxa de comunicacions electròniques de gran capacitat basada en fibra òptica. 
 1.1 Prendre les mesures adequades per tal de poder facilitar el desplegament de la fase inicial al llarg del 2009. 
2. Possibilitar serveis de connectivitat i transport a les administracions públiques catalanes. 
 2.1 Incrementar el nombre de seus de la Generalitat connectades a la xarxa de fibra òptica. 
 2.2 Incrementar el nombre d'ajuntaments connectats a la xarxa de fibra òptica. 
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Subsector consorcis 
Departament de Governació i Administracions Públiques 
Servei/Entitat: Consorci Infraestructures de Telecomunicacions de Catalunya-ITCat (8090) 
Programa: Telecomunicacions (531) 

Serveis / productes / activitats 
1. Obtenir les garanties jurídiques dels reguladors, en concret de la Direcció per a la Competència de la Comissió Europea i de la "Comisión del 

Mercado de las Telecomunicaciones" (relacionat amb l'objectiu operatiu 1.1). 
2. Tramitar el concurs per disposar d'un Gestor d'Infraestructures de Telecomunicacions (relacionat amb l'objectiu operatiu 1.1). 
3. Prioritzar la llista de municipis a connectar atenent a criteris tècnics i d'equilibri territorial (relacionat amb l'objectiu operatiu 1.1). 
4. Facilitar l'obtenció de llicències i permisos per facilitar l'estesa de la xarxa a través de convenis amb els ajuntaments. 

(relacionat amb els objectius operatius 2.1 i 2.2). 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre de km de canalitzacions gestionades pel Gestor 

d'Infraestructures de Telecomunicacions
Output Nombre  700  

2. Percentatge de seus de la Generalitat connectades amb fibra 
òptica 

Resultats %  2,00  

3. Percentatge de Cases Consistorials connectades amb fibra 
òptica 

Resultats %  0,50  

4. Resolució favorable de la Direcció per la Competència de la 
Comissió Europea 

Entorn Sí (1) / No (0)  1  

5. Publicació del concurs per a l'execució de la primera fase del 
projecte de desplegament de xarxa 

Entorn Sí (1) / No (0)  1  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 132.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 68.000,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 200.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 4
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Subsector consorcis 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità (6930) 
Programa: Suport al transport públic de viatgers (523) 

Unitat responsable 
Consorci Autoritat del Transport Metropolità 
Diagnòstic de la situació 
La quota de mercat del Transport Públic dintre de la Regió Metropolitana l'any 2007, ha significat el 19,5 % del total de   desplaçaments realitzats per la 
població resident de més de 13 anys, segons l'Enquesta de Mobilitat en dia feiner de l'any 2007 (EMEF 2007). 
  El número global de viatges realitzats en Transport Públic l'any 2007 dins de la Regió Metropolitana de Barcelona, ha estat de 934,8 milions, dels 
quals un 71,2% s'han realitzat a través de títols integrats. 
  En el primer semestre de 2008 l'ús del transport públic ha estat un 1% inferior en relació al primer semestre de 2007, com a conseqüència 
bàsicament dels 13 dies de vaga del servei de Transports de Barcelona i de la gratuïtat del servei fins el 9 de maig de les línies de Renfe Rodalies R2 
Sud, R7 i R10, arrel de la interrupció del servei del darrer trimestre de 2007. 
  És en aquest context que cal seguir potenciant la utilització del Sistema de Transport Públic Metropolità amb el propòsit d'incrementar aquesta 
utilització per sobre de l'augment de la mobilitat general, fixant-nos especialment en l'ús dels títols integrats. 
 

Missió 
Articular la cooperació entre les Administracions titulars dels serveis i les infraestructures del Transport Públic col·lectiu de l'àrea de la Regió 
Metropolitana de Barcelona, i contribuir a posicionar el transport públic com un sistema atractiu pels ususaris mitjançant el Sistema Tarifari Integrat 

Objectius estratègics i operatius 
1. Aconseguir l'acord entre les Administracions per al finançament del Contracte-Programa 2009-2010 
 1.1 Assolir la signatura del futur Contracte-Programa 2009-2010 
2. Incrementar la qualitat i la utilització del Transport Públic de Viatgers 

 2.1 Incrementar el percentatge de viatges validats amb títols ATM, en relació al percentatge que incrementi la quota de mercat del transport 
públic 

 2.2 Mantenir el nombre de viatges assolits en l'exercici 2008 i incrementar una mica la recaptació en funció de l'augment de les tarifes , que 
s'aprovaran previsiblement el mes de desembre de 2008 

3. Desplegar les xarxes tramviàries de Barcelona 
 3.1 Planificar la futura estació del TramBaix i TramBesòs i la seva unió 
4. Actualitzar el Pla Director D'Infraestructures (PDI) 
 4.1 Redactar el nou PDI 2009-2018 
 4.2 Realitzar l'informe anual de seguiment del PDI 2001-2010 
5. Desenvolupar les funcions que la llei de Mobilitat encomana a l'ATM 
 5.1 Realitzar un informe anual de seguiment del Pla Director de la Mobilitat (PDM) 
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Subsector consorcis 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità (6930) 
Programa: Suport al transport públic de viatgers (523) 

Serveis / productes / activitats 
1. Seguiment del compliment del Contracte-Programa 2007-2008 
2. Gestionar el Sistema Tarifari Integrat 
3. Promoure la utilització del Sistema Tarifari Integrat a través de campanyes 
4. Seguir la implantació del PDI i dur a terme la seva actualització 
5. Seguir la implantació del PDM 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre de viatges amb títols ATM Resultats Nombre (en 

milions)
662,90 667,30 677,28  

2. Recaptació total del Sistema Tarifari Integrat Resultats MEUR 366,55 377,11 377,30  

3. Grau d'acompliment de l'oferta dels Operadors Públics Qualitat % 99,77 95,00 95,00  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 1.905.296,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 452.879.330,50
3 Despeses financeres 3.850.500,00
4 Transferències corrents 526.641.600,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 1.195.433,50
7 Transferències de capital 40.302.535,60
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 48.725.000,00
Total despeses 1.075.499.695,60
Nombre de llocs de treball pressupostats 31
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Subsector consorcis 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Consorci Patronat de la Vall de Núria (7180) 
Programa: Ordenació del territori (542) 

Unitat responsable 
Patronat de Vall de Núria 
Diagnòstic de la situació 
El turisme és un dels sectors bàsics de l'economia catalana i un factor cabdal de projecció exterior del país. No obstant, presenta una sèrie de 
deficiències que amenacen constrènyer-ne el desenvolupament: l'estacionalitat, la massificació, els nous reptes derivats de la competència 
internacional, l'obsolescència d'equipaments i endarreriment tecnològic, en la degradació paisatgística i urbanística i dualització empresarial. 
L'objectiu és consolidar un model turístic competitiu, sostenible i de qualitat i que, alhora, valoritzi l'atractiu dels elements identitaris de Catalunya com 
la cultura, la història, la gastronomia i el paisatge. 
En línies generals, es preveu que les activitats del sector turístic de la zona quedin condicionades per les següents tendències: 
- Manteniment del creixement sostingut de l'economia catalana. 
- Manteniment del creixement del turisme cultural i esportiu interior. 
- Creixement moderat del turisme cultural estranger. 
A Vall de Núria, es preveu el manteniment del nombre de visitants. La comarca afectada és el Ripollès, essent la població objectiu de 26.576 habitants 
(font IDESCAT 2007). 
 

Missió 
La missió del Patronat de la Vall de Núria, a part de promoure el desenvolupament d'aquesta Vall i fomentar-la, impulsa totes aquelles actuacions que 
tendeixen a preservar-ne els valors. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Millorar el resultat de l'activitat i l’eficiència de Vall de Núria 
 1.1 Incrementar els visitants de Vall de Núria. 
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Subsector consorcis 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Consorci Patronat de la Vall de Núria (7180) 
Programa: Ordenació del territori (542) 

Serveis / productes / activitats 
1. Proposar a les entitats públiques competents, la realització d'obres d'infraestructura dirigides a fomentar o preservar la Vall. 
2. Fomentar l'execució de tot tipus d'actuacions públiques o privades que permetin la conservació de la Vall i la protecció de les seves belleses 

naturals i artístiques. 
3. Formular iniciatives dirigides a aconseguir la coordinació adequada de les diferents actuacions que es realitzen a la Vall. 
4. Vetllar perquè no es realitzin actuacions que puguin atemptar contra el desenvolupament i la conservació correctes de la Vall. 
5. Fomentar el turisme a través de publicacions i d'altres mesures que permetin el coneixement i la divulgació de la Vall 
6. Promoure la realització de manifestacions de caràcter artístic, cultural i científic. 
7. Impulsar les iniciatives de caràcter cultural, institucional o artístic, tradicional i popular i totes aquelles activitats d'exposició o d'esbarjo que 

potenciïn la via espiritual de la Vall. 
8. Qualsevol altres actuacions dirigides a l'assoliment del seu objectiu. 
9. Participar en el finançament del Servei Mèdic de Vall de Núria a fi i efecte de garantir l'atenció mèdica immediata a tots els visitants de Vall de 

Núria. 
10. Participar en els costos del telecabina de Vall de Núria imputables a l'ús de l'Alberg Pic de l'Àliga. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre de visitants a Vall de Núria Resultats Nombre (en 

milers)
281 274 314,51  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 123.393,85
3 Despeses financeres 265,50
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 123.659,35
Nombre de llocs de treball pressupostats 0
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Subsector consorcis 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Consorci Port de Mataró (7720) 
Programa: Ports i transport marítim (524) 

Unitat responsable 
Consorci Port de Mataró 
Diagnòstic de la situació 
El Consorci Port Mataró és un consorci públic constituït l'any 1997 (decret 236/1997 de 2 de setembre, pel qual s'aprova la constitució del Consorci 
Port Mataró, DOGC Núm 2473 de 10/09797) integrat per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Mataró que té per objectiu la gestió del port 
esportiu de Mataró i l'execució de les obres necessàries per a la seva millor explotació. El Consorci es troba sota la dependència administrativa de la 
Secretaria per a la Mobilitat i la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes. 
La gestió del Consorci ha permès assolir elevats nivells d'ocupació, la viabilitat i autonomia economico-financera de la seva explotació i la millora de 
les instal·lacions i obres d'urbanització com el Nou Accés de Ponent i el Nou Passeig Marítim del Port de Mataró. 
  La sostenibilitat i la responsabilitat social formen part de les polítiques de gestió del Consorci mitjançant la integració del port amb la ciutat, la 
generació d'impactes socioeconòmics positius sobre el seu entorn a través de l'activitat nàutica i turística induïda, l'optimització dels espais portuaris, i 
la millora de la qualitat ambiental. En aquest sentit cal destacar el compromís del Consorci en la protecció del medi ambient que l'ha portat a obtenir el 
registre europeu EMAS de gestió ambiental, la certificació ISO 14001 i el guardó Bandera Blava. 
 

Missió 
Gestió i explotació del port esportiu de Mataró, amb la finalitat d'assegurar la prestació dels serveis portuaris d'aquest port, així com l'execució de les 
obres d'accessos al port i de desenvolupar totes aquelles actuacions que resultin necessàries per a la millor explotació. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Modernitzar i millorar els serveis i les infraestructures i instal·lacions portuàries per adequar-les a la demanda del sector portuari i reforçar la seva 

competitivitat 
 1.1 Millorar els serveis als usuaris. 
 1.2 Mantenir i millora de les instal·lacions. 
2. Preservar i millorar la sostenibilitat ambiental del Port i la seguretat de les instal·lacions 
 2.1 Impulsar la sostenibilitat ambiental del Port i la seguretat de les instal·lacions. 
 2.2 Millorar les condicions de treball i de seguretat i salut dels treballadors del port i dels usuaris. 
3. Dinamitzar l'activitat portuària fomentant activitats esportives, culturals, turístiques, comercials, industrials i pesqueres 
 3.1 Fomentar els esports nàutics i la cultura i activitats vinculades al mar. 
 3.2 Promocionar l'activitat econòmica del port. 
4. Impulsar la integració Port-ciutat, el desenvolupament urbanístic del front de mar i la planificació estratègica del creixement de l'activitat portuària 

com a motor turístic i econòmic de la ciutat 
 4.1 Incrementar la integració Port-Ciutat. 
 4.2 Aplicar el Pla Especial del Port. 
 4.3 Desenvolupar el Pla Estratègic i Director. 
5. Fomentar la participació i transparència 
 5.1 Augmentar la participació dels usuaris i la transparència. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2009  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

 

937 

 

Subsector consorcis 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Consorci Port de Mataró (7720) 
Programa: Ports i transport marítim (524) 

Serveis / productes / activitats 
1.  Licitar, adjudicar i executar els projectes d'obres per a la seva realització en els terminis establerts. 
2. Impulsar el servei d'exposició nàutica i hivernada amb un marc tarifari adequat als diferents tipus d'usuaris potencials. 
3. Optimització dels espais portuaris amb la planificació d'una marina seca. 
4. Millorar la seguretat amb la instal·lació de càmeres de videovigilància. 
5. Fomentar l'ús del sistema de residus MARPOL mitjançant la certificació als usuaris 
6. Impulsar els sistemes de gestió mediambiental i validar el sistema d'acord amb certificacions externes. 
7. Promoure l'activitat esportiva i cultural mitjançant convenis amb entitats i clubs esportius. 
8. Avançar en la integració Port-Ciutat a través de la coordinació amb els serveis municipals en els projectes del front marítim. 
9. Desenvolupar el Pla Especial i el Pla Estratègic i Director del Consorci Port de Mataró. 

10. Facilitar la comunicació, informació, i participació a través de millores a la web i el butlletí informatiu del Consorci. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Ocupació mitjana d'amarratges Resultats %  87,00  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 363.701,56
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.254.300,95
3 Despeses financeres 183.629,57
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 268.064,99
Total despeses 2.069.697,07
Nombre de llocs de treball pressupostats 5
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Subsector consorcis 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs (7960) 
Programa: Ordenació del territori (542) 

Unitat responsable 
Consorci del parc de l'espai d'interès natural de Gallecs 
Diagnòstic de la situació 
A principis  dels anys 70, els terrenys situats a Gallecs  són expropiats per l'Administració de l'Estat  amb la finalitat de construir una ciutat. El projecte 
es veu aturat i des de l'Administració Local   s'inicien  accions dirigides a la  conservació i millora de l'espai.  L'any 2000, es constitueix  un primer 
consorci amb la finalitat  de protegir l'espai de Gallecs.  A finals del 2006, aquest primer consorci d'àmbit local, dóna pas  a un nou consorci autonòmic 
que amb el suport de la Generalitat de Catalunya a través dels departaments  de Política Territorial i Obres Públiques, Medi Ambient  i Habitatge i  
Agricultura  i els ajuntaments de Mollet del Vallès, Sta Perpètua de Mogoda, Palau-solità i Plegamans, Montcada i Reixac, Lliçà de Vall i  Parets del 
Vallès treballs constitueixen  el  Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs (en endavant el Consorci) que de fet inicia el seu  
funcionament operatiu a mitjans de l'any 2007.   El Consorci  gestiona part de l'activitat  que es duu a terme en les 750 ha de l'espai  agrari de Gallecs. 
Aquest nou ens constituït, hereta i amplia alhora  la labor de conservació i preservació de l'espai de Gallecs iniciada ja anteriorment  a partir del 
Consorci de l'Espai Rural de Gallecs . Situats en un espai de vocació agrícola, periurbà  amb  545 ha  de conreu i on  una seixantena  de  persones, 
algunes d'elles agricultors i/o   ex-propietaris ,treballen avui en una àrea titularitat de l'Incasòl  i que gestiona el Consorci, on l'estat actual d'ordenació 
es fonamenta en alguns casos  en llicències o autoritzacions de l'espai  de conreu  i en d'altres,  en  ocupacions directes  del terreny . 
Precisament  és  una de les labors del Consorci, la de  trobar la sostenibilitat  de la gestió  d'aquest patrimoni natural i del patrimoni immobiliari que es 
troba dins del seu àmbit. 
Si bé a nivell paisatgístic l'àrea  que ocupa el  Consorci  manté un grau de conservació força  acceptable, fruit de la intervenció en el temps de les 
diferents administracions. Hi ha però  aspectes  com el patrimoni immobiliari i els serveis  en general  que es troben en condicions força deficients . A 
Gallecs,  hi consten empadronades unes 125 persones repartides en 49  cases i masies, sovint  transformades  interiorment  en més d'una estança 
familiar. 
Des del Consorci es fomenta  l'ús responsable de l'espai  entre la població circumdant, ja que  l'espai del Consorci es troba gairebé voltat de zones 
urbanitzades ja siguin  residencials o bé  àrees industrials amb la conseqüent pressió urbana a l'espai de Gallecs.  A nivell agrícola, el Consorci de 
Gallecs disposa  d'unes 100 ha en règim d'agricultura ecològica i en general es fomenten les bones pràctiques agràries a l'espai. És objectiu del 
Consorci  treballar  amb els conreadors  i pagesos  de la zona per aprofitar  la proximitat de la xarxa urbana  a l'hora d'acostar uns  productes agrícoles  
amb el valor afegit  degut  el seu origen. 
L'actual ordenació territorial   es basa  en un Pla director  que han anat incorporant al planejament els respectius ajuntaments. 
En l'actualitat encara no es disposa  d'un Pla d´ús públic i d'un Pla especial on quedi reflectit el marc d'actuació i  les normes per a l´ús i gestió  de 
l'espai de Gallecs. 
 

Missió 
Incidir en l'ordenament del territori de Gallecs per a transformar-lo en un espai natural  endreçat a  tots nivells (paisatge, usos i aprofitaments, lleure, 
educatiu i cultural) a fi i efecte de donar compliment als objectius  estatutaris  de gestió , aprofitament, protecció i conservació  del mateix Consorci.  
Les persones al servei del Consorci i alguns dels pagesos  treballen i col·laboren en la gestió i preservació de l'espai de Gallecs per tal  que aquest 
pugui gaudir-se  des de diferents àmbits, però fonamentalment  des de la ciutat, com espai lliure i de lleure per a les persones. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Reforçar i promoure un model de gestió agrícola econòmicament sostenible i respectuós amb el medi ambient. 
 1.1 Establir un sistema que permeti obtenir recursos a partir de les llicències que s'atorguin per l'ús de les terres. 
 1.2 Redactar els plans de gestió agrícola, d'ús públic i especial urbanístic 
2. Millorar les infraestructures i serveis necessaris pel correcte desenvolupament de les activitats agràries, culturals, de lleure, educatives i aquelles 

que es desenvolupin d'acord amb les finalitats del Consorci. 
 2.1 Incrementar el nombre de quilòmetres arranjats de la xarxa viària de l'espai de Gallecs que possibilita els diferents usos. 
 2.2 Augmentar el nombre de visites a gallecs per a promoure el coneixement, les funcions i l'ús responsable dels espais naturals periurbans. 
 2.3 Establir tasques derivades de retirar restes inorgànics i residus en general. 
3. Fomentar el usos que en general afavoreixin el manteniment de la biodiversitat i la connectivitat amb altres espais. 

 3.1 Incrementar el nombre de convenis i acords amb universitats, fundacions i entitats associatives dedicades a l'estudi, experimentació i gestió 
de l'espai agrari a Gallecs. 
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Subsector consorcis 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs (7960) 
Programa: Ordenació del territori (542) 

Serveis / productes / activitats 
1. Les redaccions dels plans d'ús públic, pla de gestió agrícola i pla especial urbanístic es subcontractaran també empreses externes. 
2. El control i seguiment de les legalitzacions de les llicències agràries les farà el tècnic agrícola del Consorci. 
3. L'arranjament de camins serà subcontractat a una empresa externa. 
4. L'augment de visites es promourà a través de publicitat, fires i altres actes de dinamització del Consorci. 
5. Les tasques de neteja i manteniment es realitzaran a través de plans d'ocupació i amb l'ajut complementari d'empreses externes. 
6. Els convenis de col·laboració seran redactats pel Consorci amb col·laboració de les entitats, fundacions o associacions, respectant els objectius 

estratègics definits pel Consorci. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Redacció d'un pla de gestió agrícola PARC GALLECS Output Nombre  1  

2. Redacció d'un pla d'ús públic PARC GALLECS Output Nombre  1  

3. Redacció d'un pla especial urbanístic PARC GALLECS Output Nombre  1  

4. Percentatge de llicències agrícoles legalitzades PARC 
GALLECS 

Resultats %  85,00  

5. Quilòmetres de camins arranjats Resultats Nombre de 
KM

 15  

6. Nombre d'usuaris a l'any del PARC GALLECS Output Nombre  40.000  

7. Hores a l'any invertides en la neteja de PARC GALLECS Output Nombre  1.500  

8. Número de convenis formalitzats del PARC GALLECS Output Nombre  5  

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Medi ambient 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 243.107,40
2 Despeses corrents de béns i serveis 370.925,01
3 Despeses financeres 200,00
4 Transferències corrents 66.061,88
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 79.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 759.294,29
Nombre de llocs de treball pressupostats 4
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Subsector consorcis 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Consorci Port de Portbou (8120) 
Programa: Ports i transport marítim (524) 

Unitat responsable 
Consorci Port de Portbou 
Diagnòstic de la situació 
El Consorci Port de Portbou integrat per la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Portbou i el Club Nàutic de Portbou té per objectiu la gestió del 
port esportiu de Portbou i l'execució de les obres necessàries per a la seva millor explotació. El Consorci es troba sota la dependència administrativa 
de la Secretaria per a la Mobilitat i la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes. 
La gestió del Consorci ha permès assolir elevats nivells d'ocupació, la viabilitat i autonomia economico-financera de la seva explotació i la millora de 
les instal·lacions i obres d'urbanització. 
A més de l'activitat principal de l'amarratge d'embarcaions esportives, compta amb un travelift i un espai de terra que li permet donar servei d'avarada i 
hivernantge tant a embarcacions esportives com de pesca. 
La sostenibilitat i la responsabilitat social formen part de les polítiques de gestió del Consorci mitjançant la integració del port amb la població, la 
generació d'impactes socioeconòmics positius sobre el seu entorn a través de l'activitat nàutica i turística induïda, l'optimització dels espais portuaris, i 
la millora de la qualitat ambiental. En aquest sentit cal destacar el compromís del Consorci en la protecció del medi ambient. 
El port compta amb una connexió a la depuradora de Portbou en dos sentits per a la impulsió d'aigua per a la neteja d'embarcacions o reutilització de 
sanitaris 

Missió 
Gestió i explotació del port esportiu de Portbou, amb la finalitat d'assegurar la prestació dels serveis portuaris d'aquest port, així com l'execució de les 
obres d'accessos al port i de desenvolupar totes aquelles actuacions que resultin necessàries per a la millor explotació. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Modernitzar i millorar els serveis i les infraestructures i instal·lacions portuàries per adequar-les a la demanda del sector portuari i reforçar la seva 

competitivitat 
 1.1 Millorar els serveis als usuaris. 
 1.2 Mantenir i millora de les instal·lacions. 
2. Preservar i millorar la sostenibilitat ambiental del port i la seguretat de les instal·lacions 
 2.1 Impulsar la sostenibilitat ambiental del Port i la seguretat de les instal·lacions. 
 2.2 Millorar les condicions de treball i de seguretat i salut dels treballadors del port i dels usuaris. 
3. Dinamitzar l'activitat portuària fomentant activitats esportives, culturals i turístiques 
 3.1 Fomentar els esports nàutics i la cultura i activitats vinculades al mar. 
4. Impulsar la integració port-ciutat, el desenvolupament urbanístic del front de mar i la planificació estratègica del creixement de l'activitat portuària 

com a motor turístic i econòmic de la ciutat 
 4.1 Incrementar la integració Port-Ciutat. 
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Subsector consorcis 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Consorci Port de Portbou (8120) 
Programa: Ports i transport marítim (524) 

Serveis / productes / activitats 
1. Licitar, adjudicar i executar els projectes d'obres per a la seva realització en els terminis establerts. 
2. Impulsar el servei d'exposició nàutica i hivernada amb un marc tarifari adequat als diferents tipus d'usuaris potencials. 
3. Millorar la seguretat. 
4. Impulsar els sistemes de gestió mediambiental i validar el sistema d'acord amb certificacions externes. 
5. Promoure l'activitat esportiva i cultural mitjançant convenis amb entitats i clubs esportius. 
6. Avançar en la integració Port-Població a través de la coordinació amb els serveis municipals en els projectes del front marítim. 
7. Facilitar la comunicació, informació, i participació a través de millores a la web. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Mantenir l'oferta d'amarratges al port Output Nombre  297  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 355.452,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 380.257,00
3 Despeses financeres 10.100,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 745.809,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 12
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Subsector consorcis 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Consorci Institut de Geomàtica (8130) 
Programa: Innovació (574) 

Unitat responsable 
Consorci Institut de Geomàtica 
Diagnòstic de la situació 
L'any 1997 es va crear el Consorci Institut de Geomàtica (IG), com a resultat de la voluntat i els esforços conjunts dels membres del Consorci. 
Per una banda es va identificar la necessitat d'impulsar la recerca i la docència geomàtiques d'alt nivell i, d'altra banda, es va detectar la importància 
del sector de geoinformació i la necessitat de reforçar la presència Catalana al benefici de la competitivitat de la societat catalana. La introducció de 
noves tecnologies com la navegació per satèl·lit (GPS), càmeres digitals per a la cartografia, sensors d'observació de la Terra des de l'espai i amb alta 
resolució i productes i serveis de masses (cartografia digital per a tots, location based services) confirmen la alta necessitat de recerca, 
desenvolupament, innovació i formació professional i acadèmica de personal qualificat en la geomàtica per a la generació i explotació d'informació 
georeferenciada. Avui, els programes de la societat d'informació, del Global Monitorring of Environment and Security (GMES) i del sistema GALILEO 
són d'interès prioritari a nivell nacional i europeu. 
 

Missió 
Fomentar i desenvolupar la geomàtica, mitjançant la recerca aplicada i la docència, en benefici de la societat. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Augmentar la competitivitat de Catalunya mitjançant recerca de qualitat, aplicada i innovadora 

 1.1 Mantenir un alt nivell de qualitat i prestigi en totes les activitats de recerca i aspirar a dirigir el desenvolupament de la geomàtica en aquells 
temes d'especial interès o d'oportunitat 

 1.2 Incrementar en un 50% personal qualificat i personal investigador competitiu per a entorns tecnològicament exigents. 
2. Augmentar el nivell de coneixement tecnològic a través de docència de qualitat, especialitzada i al servei de la societat 
 2.1 Mantenir l'oferta i la impartició de docència reglada i de formació contínua 
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Subsector consorcis 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Consorci Institut de Geomàtica (8130) 
Programa: Innovació (574) 

Serveis / productes / activitats 
1. Projectes de recerca geomàtica aplicada en col·laboració amb empreses o institucions públiques 
2. Formació d'investigadors mitjançant la realització de recerca tutelada pel personal científic en plantilla 
3. Activitats de recerca bàsica 
4. Activitats de recerca aplicada 
5. Activitats i projectes de transferència de tecnologia i coneixement 
6. Activitats de docència, formació especialitzada, cursos i conferències 
7. Activitats d'organització de congressos 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre de publicacions en revistes científiques IG Output Nombre  3  

2. Valor d'activitats finançades per recursos externs competitius Output EUR  895.450,00  

3. Nombre de tesis doctorals llegides a l'IG Output Nombre  2  

4. Nombre de cursos impartits en programes de postgrau o 
superior 

Output Nombre  6  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 1.124.148,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 305.263,00
3 Despeses financeres 49.182,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 39.340,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 129.544,00
Total despeses 1.647.477,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 29
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Subsector consorcis 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Consorci de l'Observatori del Paisatge (8150) 
Programa: Polítiques i sensibilització ambientals (553) 

Unitat responsable 
Consorci de l'Observatori del Paisatge 
Diagnòstic de la situació 
El Parlament de Catalunya es va adherir al Conveni europeu del paisatge el desembre de l'any 2000. Cinc anys més tard, el juny de 2005, el mateix 
Parlament aprova la Llei 8/2005, de 8 de juny, de Protecció, Gestió i Ordenació del Paisatge de Catalunya. I, finalment, l'1 de març de 2008, l'estat 
espanyol ha ratificat el Conveni europeu del paisatge. És en aquest context legislatiu i polític en el que s'ha vist imprescindible la creació d'uns ens com 
l'Observatori del Paisatge de Catalunya, que estudiï l'evolució dels paisatges catalans, assessori l'administració i conscienciï la societat catalana en el 
seu conjunt. I tot plegat perquè és ben sabut que un paisatge ben ordenat, gestionat, amb sentit de l'harmonia i que mantingui aquells elements que li 
confereixen continuïtat històrica, genera una agradable sensació de benestar que incrementa notablement la qualitat de vida dels que el contemplen i 
el viuen quotidianament. L'interès per preservar la diversitat i riquesa paisatgística de Catalunya i frenar el deteriorament experimentat a les últimes 
dècades ha afavorit el desenvolupament d'una nova política de paisatge a Catalunya inspirada directament en el Conveni europeu del paisatge, com ja 
hem vist més amunt. La política de paisatge, liderada pel govern català, compta amb el suport de diferents nivells de l'Administració, del sector privat i 
de col·lectius socials que realitzen iniciatives interessants en la mateixa direcció. 
En aquest sentit, la Llei 8/2005, de 8 de juny, de Protecció, Gestió i Ordenació del Paisatge de Catalunya (a la que ja hem fet referència), i el posterior 
decret, estableix el marc normatiu per a les polítiques i actuacions en matèria de paisatge. La Llei té com a objectiu principal el reconeixement, la 
protecció, la gestió i la ordenació del paisatge per a preservar els seus valors naturals, socials, culturals, patrimonials i econòmics en el marc d'un 
desenvolupament sostenible. 
 Davant la necessitat, expressada per la Llei 8/2005, d'estudiar el paisatge, elaborar propostes i impulsar mesures de protecció, gestió i ordenació del 
paisatge de Catalunya, es va crear l'Observatori del Paisatge de Catalunya, constituït legalment el 30 de novembre de 2004 i els seus estatuts van ser 
publicats al DOGC (Resolució PTO/3386/2004). L'Observatori del Paisatge de Catalunya és un ens d'assessorament de l'administració catalana i de 
conscienciació de la societat en general en matèria de paisatge. 
 Al llarg dels seus tres anys de vida, l'Observatori s'ha convertit en un espai de trobada entre la Generalitat de Catalunya, l'Administració local, les 
universitats, els col·lectius professionals i el conjunt de la societat en tot allò referit a la gestió i conservació del paisatge. 
 

Missió 
Fomentar i promoure l'estudi i el seguiment de l'evolució dels paisatges de Catalunya i dels actors que condicionen el seu dinamisme a través, 
principalment, de l'elaboració dels catàlegs de paisatge i dels indicadors de paisatge els quals seran útils pel planejament territorial, sectorial i 
urbanístic. 
 Conscienciar la societat catalana de la necessitat d'una major protecció, gestió i ordenació del paisatge en el marc d'un desenvolupament sostenible. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Millorar l'estat dels paisatges de Catalunya a través de la inclusió del paisatge en les polítiques públiques. 

 1.1 Augmentar la identificació, classificació i qualificació dels paisatges de Catalunya així com l'elaboració de propostes i mesures de  protecció, 
gestió i ordenació. 

 1.2 Incrementar el nombre d'indicadors de l'estat del paisatge de Catalunya. 
2. Estimular la investigació i la col·laboració científica i acadèmica en matèria de paisatge. 
 2.1 Incrementar el nombre de projectes d'investigació i col·laboració científica en matèria de paisatge. 
3. Millorar la sensibilització, conscienciació i educació respecte el paisatge (la seva evolució, les seves funcions i la seva transformació). 
 3.1 Fomentar el coneixement i la reflexió sobre paisatge mitjançant l'elaboració i distribució de publicacions pròpies. 

 3.2 Disposar d'un web de referència nacional i internacional sobre paisatge per millorar la conscienciació, sensibilització i educació e n aquesta 
temàtica. 

 3.3 Organitzar cursos i seminaris sobre paisatge. 
 3.4 Participar en activitats de difusió sobre paisatge organitzades per altres institucions. 
4. Disposar d'un centre de documentació de referència sobre paisatge. 

 4.1 Incrementar en un 20% el fons documental del centre de documentació de l'Observatori del Paisatge, per tal d'oferir la       màxima informació 
actualitzada i de qualitat a les persones interessades en el paisatge. 
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Subsector consorcis 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Consorci de l'Observatori del Paisatge (8150) 
Programa: Polítiques i sensibilització ambientals (553) 

Serveis / productes / activitats 
1. Coordinació i revisió de quatre catàlegs de paisatge de Catalunya. 
2. Definir i implementar 2 indicadors de l'estat del paisatge. 
3. Participar en l'estudi dels paisatges històrics de Catalunya. 
4. Editar publicacions pròpies sobre paisatge en les col·leccions Plecs de Paisatge i Documents. 
5. Elaborar i distribuir butlletins digitals sobre paisatge de forma periòdica. 
6. Mantenir i actualitzar diàriament la informació del web catpaisatge.net 
7. Organitzar cursos, seminaris i/o jornades destinats a tècnics en matèria de paisatge i públic en general. 
8. Augmentar la participació en cursos, jornades i seminaris organitzades per altres institucions. 
9. Adquirir documents, publicacions i articles sobre paisatge. 

10. Fomentar l'intercanvi de publicacions sobre paisatge amb altres organismes. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre de catàlegs del paisatge presentats Output Nombre  4  

2. Nombre d'indicadors de paisatge definits Output Nombre  2  

3. Nombre de projectes de recerca realitzats Output Nombre  1  

4. Nombre d publicacions pròpies Output Nombre  2  

5. Nombre de butlletins digitals distribuïts Output Nombre  64  

6. Nombre de jornades / seminaris organitzats Output Nombre  1  

7. Nombre de participacions en cursos i seminaris Output Nombre  30  

8. Increment del fons documental del centre de documentació Resultats %  20,00  

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 281.150,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 183.799,00
3 Despeses financeres 500,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 30.001,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 495.450,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 8
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Subsector consorcis 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Consorci Centre d'Estudis per a la Innovació del Transport (CENIT) (8160) 
Programa: Innovació (574) 

Unitat responsable 
CENIT - Centre d'Innovació del Transport 
Diagnòstic de la situació 
El transport és un àrea de coneixement pluridisciplinària, dinàmica i d'importància creixent en un país desenvolupat, amb una notable contribució al PIB 
del país i amb una forta repercussió social, ambiental i política. 
L'aposta estratègica de Barcelona com a plataforma logística del sud d'Europa, les tecnologies lleugeres per al transport urbà com els tramvies 
moderns, les tecnologies punta per a mitjà i llarg recorregut com el tren d'alta velocitat, la implantació i el control de la qualitat en les operacions, la 
planificació de l'ampliació del port i de l'aeroport, les noves tecnologies aplicades a la gestió del transport, etc., posen de manifest la voluntat de 
l'Administració catalana i local i el món empresarial d'avançar potenciant el transport. 
Els organismes definidors dels plans de recerca, tant en l'àmbit català (CIRIT) com en l'estatal (CICYT) ja han començat programes específics de 
recerca en transport des de 1999; en l'àmbit europeu, l'especificitat del transport es va establir en el IV Programa marc d'R+D. 
La formació actual en transport és dispersa i heterogènia, encotillada per les titulacions tradicionals, amb una tendència a la verticalitat i l'estanqueïtat 
que convindria flexibilitzar i integrar, analitzar les causes de la mobilitat i potenciar les perspectives de planificació i de gestió. 
El moviment de les persones i de les mercaderies en un marc de sostenibilitat i efeciència constitueixen un dels reptes actuals i tot indica que aquest 
repte perdurarà diverses dècades. Les grans inversions en infraestructures del transpor a Catalunya també es mantindran durant més d'una dècada: 
davant aquest moment clau convé fomentar la innovació, la formació i la transferència de tecnologia en l'àmbit del transport. 
 

Missió 
Promoure la investigació, la innovació i el desenvolupament del transport i la gestió de la mobilitat, mitjançant l'organització de cursos de formació 
sobre aspectes bàsics, científics i tecnològics de transport tenint en compte la seva pluridisciplinarietat adreçats al món empresarial, institucional i 
professional, així com impulsar grups de treball amb caràcter nacional i internacional per tal de difondre la informació científica i tècnica sobre els 
aquests camps esmentats, així com promocionar serveis de consulta i de suport tècnic a institucions i empreses de diferents països. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Fomentar la recerca 
 1.1 Portar a terme activitats de formació 
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Subsector consorcis 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Consorci Centre d'Estudis per a la Innovació del Transport (CENIT) (8160) 
Programa: Innovació (574) 

Serveis / productes / activitats 
1. Articles en revistes SCI 
2. Tesis doctorals 
3. Articles en revistes 
4. Cursos de formació 
5. Projectes internacionals 
6. Projectes d'investigació competitius amb comitès d'avaluació homologats 
7. Llibres, monografies o capítols de llibres 
8. Tesines dirigides 
9. Ponències en congressos nacionals 

10. Ponències en congressos internacionals 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Articles en revistes SCI Output Nombre  1  

2. Tesis doctorals Output Nombre  1  

3. Articles de revistes Output Nombre  1  

4. Projectes internacionals del CENIT Output Nombre  1  

5. Projectes investigació competitius amb comitès d'avaluació 
homologats del CENIT 

Output Nombre  1  

6. Tesines dirigides del CENIT Output Nombre  2  

7. Ponències en congressos del CENIT Output Nombre  2  

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 113.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 184.000,00
3 Despeses financeres 3.000,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 300.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 3
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Subsector consorcis 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona (8170) 
Programa: Suport al transport públic de viatgers (523) 

Unitat responsable 
Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona 
Diagnòstic de la situació 
Segons la Enquesta de Mobilitat Quotidiana de Catalunya 2006, i considerant els residents del Camp de Tarragona de 4 i més anys, dels 11.867.435 
desplaçaments que setmanalment es realitzen al Camp de Tarragona, el 6,1% en dies feiners i el 3,6% en dissabtes i festius es fan mitjançant 
transport públic, xifra que està per sota del conjunt de Catalunya. 
Durant el primer semestre del 2008 s'ha estat treballant en el desenvolupament d'un sistema tarifari integrat del Transport públic al Camp de 
Tarragona. 
En aquest context, cal potenciar la utilització del sistema de transport públic del territori amb el propòsit d'incrementar aquesta utilització per sobre de 
l'augment de la mobilitat general, i especialment, en l'ús dels nou sistema tarifari integrat. 
 

Missió 
Articular la coordinació del sistema del transport públic del Camp de Tarragona per tal d'oferir un sistema atractiu els usuaris amb desplaçaments dins  
del territori mitjançant els Sistema Tarifari Integrat. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Incrementar la qualitat i la utilització del Transport Públic de Viatgers 
 1.1 Incrementar el % d'utilització del Sistema Tarifari Integrat 
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Subsector consorcis 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona (8170) 
Programa: Suport al transport públic de viatgers (523) 

Serveis / productes / activitats 
1. Establir proposta de criteris per la millora del transport públic a les comarques del Camp de Tarragon 
2. Gestionar el Sistema Tarifari Integrat 
3. Fer campanyes per promoure la utilització del Sistema Tarifari Integrat 
4. Fer el seguiment dels contractes programa 2008-2009 
5. Desenvolupar la territorialització de les Directrius Nacionals de Mobilitat 
6. Promoure la tramitació del Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona (PDM) segons s'estableixi a la normativa vigent 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre de viatges amb títols ATM Camp de Tarragona Output Nombre (en 

milions)
 4  

2. Recaptació total de Sistema Tarifari Integrat de l'ATM Camp 
de Tarragona 

Output MEUR  3,20  

3. Grau d'acompliment de l'oferta dels operadors públics a l'ATM 
Camp de Tarragona 

Output %  95,00  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 187.154,70
2 Despeses corrents de béns i serveis 672.119,04
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 12.989.971,61
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 59.216,41
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 13.908.461,76
Nombre de llocs de treball pressupostats 5
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Subsector consorcis 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona (8180) 
Programa: Suport al transport públic de viatgers (523) 

Unitat responsable 
Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona 
Diagnòstic de la situació 
Segons l'enquesta de Mobilitat Quotidiana de Catalunya 2006, i considerant els residents de l'Àrea de Girona de 4 i més anys , dels 13.142.785 
desplaçaments que setmanalment es realitzen a les comarques de Girona, només un 4,4% d'aquests, es realitzen  mitjançant transport públic. Tal i 
com indica a l' estudi realitzat, a l'àmbit de les Comarques gironines és on es fa un major ús del vehicle privat, en comparació a la resta de comarques 
de Catalunya. 
Per aquest motiu i a través de la creació del Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona (ATM Àrea de Girona) es vol potenciar l'ús del transport 
públic, treballant ja des del 2006 per desenvolupar el Pla de millores i el sistema tarifari integrat, actualment ja implantat en 46 municipis. La Integració 
d'aquest municipis es va iniciar al Juny del 2007, amb el propòsit de potenciar la utilització del transport públic i incrementar així el seu ús vers al 
vehicle privat. 
 

Missió 
Coordinar el sistema de transport públic de viatgers en l'àmbit territorial format pels municipis de les comarques del Gironès, part del Pla de l'Estany i 
part de la Selva per tal d'oferir un sistema atractiu als usuaris amb desplaçaments dins del territori mitjançant el sistema Tarifari Integrat i millorar el Pla 
de Serveis de l'ATM. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Incrementar la qualitat i la utilització del Transport Públic de Viatgers. 
 1.1 Incrementar en un % superior al de l'incerement de la mobilitat, el nombre de viatges validats amb títols ATM 
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Subsector consorcis 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona (8180) 
Programa: Suport al transport públic de viatgers (523) 

Serveis / productes / activitats 
1. Seguiment del compliment del Contracte-Programa 2009 
2. Gestionar el Sistema Tarifari Integrat 
3. Promoure la utilització del Sistema Tarifari Integrat a través de campanyes 
4. Elaborar un estudi de mobilitat del territori dins l'àmbit de l'ATM distingint les necessitats específiques dels municipis 
5. Seguir la implantació del PDM 
6. Aconseguir l'acord entre els Operadors i les Administracions per al finançament del Contracte-Programa 2009 
7. Millorar el Pla de Serveis del Contracte-Programa 2009 
8. Assolir la signatura del futur Contracte-Programa 2009 
9. Desenvolupar les funcions que la llei de Mobilitat encomana a l'ATM 

10. Promoure la tramitació del Pla Director de la Mobilitat (PDM)segons estableix la normativa vigent 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Percentatge de viatgers amb títols de l'ATM de l'Area de 

Girona 
Output %  60,00  

2. Grau d'acompliment de l'oferta dels Operadors Públics Output %  95,00  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 143.520,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 327.098,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 5.000.000,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 56.500,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 5.527.118,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 4
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Subsector consorcis 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Consorci del Transport Públic de l'Area de Lleida (8190) 
Programa: Suport al transport públic de viatgers (523) 

Unitat responsable 
Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida 
Diagnòstic de la situació 
El Transport Públic a les comarques de Ponent representa un 5,9% del total de desplaçaments realitzats en un dia feiner per residents majors de 4 
anys segons l'Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner de l'any 2006. 
Els viatges realitzats amb Transport Públic en l'àmbit d'actuació de l'entitat ha estat de 7.976.909 durant el 2007. L'increment respecte el 2006 ha estat 
del 5,5%. 
En aquest context cal augmentar l'àmbit d'actuació de l'entitat fins arribar a assolir l'àrea d'influència de la mobilitat real del territori i potenciar la 
utilització del Transport Públic mitjançant la Integració Tarifaria. 
 

Missió 
Fomentar l'ús del Transport Públic col·lectiu de viatgers i potenciar-ne la seva competitivitat en l'àmbit d'influència de l'entitat mitjançant el Sistema 
Tarifari Integrat, fent alhora partícips les Administracions consorciades. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Incrementar la utilització del Transport Públic de Viatgers 
 1.1 Incrementar en un percentatge superior al de l'increment de la mobilitat el nombre de viatges validats amb títols ATM. 

 1.2 Incrementar la utilització del Transport Públic per aconseguir que en el total de desplaçaments la presencia del transport públic sigui superior 
al 5,9%. 

2. Incrementar l'àmbit d'actuació de l'entitat. 
 2.1 Incrementar l'àmbit d'actuació de l'entitat en l'exercici 2009 amb tres noves comarques: Les Garrigues, La Noguera i el Pla d'Urgell. 
 2.2 Incrementar l'àmbit d'actuació de l'entitat en l'exercici 2010 en dues noves comarques: La Segarra i l'Urgell. 
3. Contribuir a posicionar el Transport Públic com un sistema atractiu pels usuaris mitjançant el Sistema Tarifari Integrat. 
 3.1 Ampliar l'àmbit d'implantació del Sistema Tarifari Integrat a l'àmbit que assoleixi l'entitat. 
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Subsector consorcis 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Consorci del Transport Públic de l'Area de Lleida (8190) 
Programa: Suport al transport públic de viatgers (523) 

Serveis / productes / activitats 
1. Seguiment del compliment del conveni de finançament entre el consorci i les diferents administracions 
2. Realització de campanyes de comunicació per fomentar la utilització del transport públic. 
3. Elaboració, manteniment i actualització del Pla de Serveis en l'àmbit d'influència actual i futur de l'entitat. 
4. Gestionar el Sistema Tarifari Integrat. 
5. Aconseguir l'acord entre les Administracions per finançar pressupostàriament l'entitat. 
6. Assolir la signatura del futur conveni de Finançament entre les diferents Administracions 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre de viatges amb títols de l'ATM de l'ârea de Lleida Output Nombre  300.000  

2. Recaptació total del Sistema Tarifari Integrat de l'ATM de 
Lleida 

Output MEUR  1,57  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 273.872,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.274.277,82
3 Despeses financeres 500,00
4 Transferències corrents 2.956.936,18
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 30.000,00
7 Transferències de capital 15.000,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 4.550.586,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 7
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Subsector consorcis 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Consorci Institut d'Estudis Territorials (8550) 
Programa: Ordenació del territori (542) 

Unitat responsable 
Consorci Institut d'Estudis Territorials (IET) 
Diagnòstic de la situació 
Els constants increments d'accessibilitat experimentats al llarg dels darrer anys, les dinàmiques econòmiques a escala local i internacional així com els 
profunds canvis que ha sofert la societat catalana han atorgat un especial protagonisme als fenòmens de base territorial. La voluntat dels agents de 
modificar cada vegada més sovint la seva localització i la capacitat per fer-ho en un context territorial progressivament més ampli han provocat que el 
territori de Catalunya, de manera similar al de països i regions més propers, hagi experimentat una forta pressió d'ús, d'ocupació i d'explotació. 
En aquest context, aquells instruments d'observació, anàlisi i realització de propostes sobre el territori i les variables més estretament relacionades que 
permetin a les administracions responsables de la seva gestió disposar de criteris i eines per a la presa decisions esdevenen de gran importància. 
L'Institut d'Estudis Territorials (IET) s'emmarca en aquest propòsit de suport i assistència, i ja des del preàmbul del seu Decret de constitució 
(220/1992, de 20 de juliol) fa referència explicita a la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial, i a la necessitat de d'esdevenir una entitat 
capaç de donar resposta als reptes que planteja "des d'una perspectiva pluridisciplinària, d'estudis generals i sectorials sobre la situació del territori a 
Catalunya". 
El recent impuls en l'ordenació del territori que ha representat la creació del Programa de Planejament Territorial per part de la Secretaria de 
Planificació Territorial ha incrementat encara més la necessitat de disposar d'entitats capacitades per a la realització dels estudis i propostes en aquest 
camp. 
 

Missió 
Aportar la informació i els coneixements necessaris sobre aquelles variables l'evolució de les quals té una incidència directa en el desenvolupament 
territorial de Catalunya per tal de recolzar l'acció de les administracions responsables del seu ordenament, i molt especialment, la Generalitat de 
Catalunya, en la realització de la seva activitat. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Esdevenir un centre de referència en el camp del planejament territorial mitjançant la recollida, tractament i anàlisi de dades socials, econòmiques, 

urbanístiques, infraestructurals i ambientals amb incidència sobre el territori; 
 1.1 Incrementar el nombre d'estudis i treballs tècnics amb incidència sobre el territori 
 1.2 Mantenir les actuacions de promoció sobre la realitat actual, tendències i reptes de base territorial que afecten a Catalunya. 
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Subsector consorcis 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
Servei/Entitat: Consorci Institut d'Estudis Territorials (8550) 
Programa: Ordenació del territori (542) 

Serveis / productes / activitats 
1. Realització d'activitats adreçades a la recollida, tractament i anàlisi de la informació territorial bàsica 
2. Realització d'estudis per al Pla Territorial Metropolità de Barcelona 
3. Organització de jornades i seminaris sobre el territori 
4. Participació en xarxes internacionals i projectes europeus relacionats amb l'estudi i recerca territorial 
5. Realització d'estudis d'economia regional i urbana 
6. Realització d'estudis de logística i territori 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Estudis i Treballs Tècnics de l'IET Output Nombre  22  

2. Actuacions de promoció de l'IET Output Nombre  3  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 1.143.885,80
2 Despeses corrents de béns i serveis 179.322,73
3 Despeses financeres 13.540,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 9.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 1.345.748,53
Nombre de llocs de treball pressupostats 31
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Subsector consorcis 
Departament d'Educació 
Servei/Entitat: Consorci d'Educació de Barcelona (7870) 
Programa: Educació general (421) 

Unitat responsable 
Consorci d'Educació de Barcelona 
Diagnòstic de la situació 
La llei 22/1998, de la Carta Municipal, destaca, a l'igual que ho fa el nou Estatut d'Autonomia, la singularitat de Barcelona com a capital de Catalunya. 
Un dels grans objectius de la Carta és reforçar l'autonomia de la ciutat al servei d'una administració més eficaç i propera a la ciutadania, articular 
mecanismes de cooperació i racionalització administrativa que serveixin per a superar desfasaments i millorar els serveis i els resultats d'aquests. 
 

Missió 
Avançar en la garantia de l'escolaritat de tots i totes els infants en igualtat d'oportunitats i incrementar l'èxit escolar. 
Ampliar l'abast de l'escolarització postobligatòria, mitjançant la millora del prestigi i la capacitat d'atracció de la formació professional i impulsar la 
formació permanent. Millorar els equipaments escolars i per a promoure la innovació educativa com a millor resposta als reptes nous que tenim 
plantejats. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Garantir l'escolaritat de tots els infants en igualtat d'oportunitats 
 1.1 La programació i la distribució territorial dels centres docents, llevat dels universitaris 
 1.2 La creació de centres docents públics. 
 1.3 La construcció de nous centres, les obres de reforma, ampliació i millora dels centres docents públics. 
 1.4 La construcció de noves escoles bressol. 
 1.5 L'educació complementària i extraescolar. 
2. Millorar l'estat dels equipaments dels centres públics 
 2.1 La conservació i el manteniment dels edificis destinats a centres docents públics 
3. Incrementar i millorar els recursos a disposició de l'alumnat, les famílies i dels docents 

 3.1 La gestió de centres pedagògics i de recursos, de serveis de suport, assessorament i investigació psicopedagògica i la formació del personal 
docent. 

 3.2 La vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria. 
 3.3 La reglamentació i la gestió del transport, del menjador i altres serveis escolars. 
 3.4 La gestió dels programes de qualificació professional inicial (PQPI). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2009  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

 

957 

 

Subsector consorcis 
Departament d'Educació 
Servei/Entitat: Consorci d'Educació de Barcelona (7870) 
Programa: Educació general (421) 

Serveis / productes / activitats 
1. Concedir subvencions per a edició de llibres d'interès educatiu 
2. Concedir subvencions per organitzar jornades i diades relacionades amb el món escolar 
3. Concedir subvencions per activitats lingüístiques, culturals, musicals, i educatives 
4. Participar en la gestió del Consorci d'Educació de Barcelona 
5. Col·laborar i/o donar suport a entitats que promoguin la realització de projectes i d'activitats educatives 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Places en centres públics de Barcelona d'ensenyaments 

obligatoris 3-16 
Output Nombre 72.080 72.100  

2. Nombre d'alumnes que han participat en el procés de 
preinscripció 

Output Nombre 25.308 25.300  

3. Nombre d'alumnes participants en el Programa d'Orientació 
Acadèmica i Professional 

Output Nombre 2.834 2.800  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 19.151.293,21
2 Despeses corrents de béns i serveis 30.996.777,67
3 Despeses financeres 300,00
4 Transferències corrents 7.637.889,63
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 4.742.010,31
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 62.528.270,82
Nombre de llocs de treball pressupostats 400
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Subsector consorcis 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
Servei/Entitat: Consorci del Palau de la Música Catalana (6940) 
Programa: Sup. a la creació, prod., promoció i dif. cultural (442) 

Unitat responsable 
Consorci del Palau de la Música 
Diagnòstic de la situació 
Es pretén que el Palau de la Música Catalana sigui referent per Catalunya, sent una sala de concerts amb una oferta variada i de qualitat que pugui 
arribar a tots els públics, potenciant aquells aspectes de la nostra pròpia cultura i les nostres tradicions, sense oblidar la diversitat en la que vivim 
actualment. 
Amb la creació de la nova sala de concerts amb una capacitat de públic mes reduïda, s'obra un altre ventall de possibilitats cap a una programació 
musicalment diferent, adequada a les característiques d'aquesta sala,i que pot enriquir el panorama cultural català. 
Per altra banda i con a fet distintiu es potencia el fet de que la sala de concerts del Palau de la Música es troba en un edifici modernista que és 
patrimoni mundial de la humanitat, i que per tant la fa única. Durant l'any 2008 s'ha dut a terme la finalització de la restauració de la façana i és preveu 
que ja s'hauran realitzat les tasques de restauració interior de l'edifici, tot esperant poder fer altres inversions que es consideren imprescindibles per al 
manteniment del Palau de la Música. Tenint en compte que durant el 2008 i el 2009 es celebra el Centenari de la construcció del Palau es pretén que 
aquest pugui lluir tota la seva bellesa. 
 

Missió 
Es preveu augmentar la contractació de les dues sales de concerts, així com la presència de públic mitjançant la qualitat i la varietat de les 
programacions. 
Aconseguir que l'edifici del Palau de la Música segueixi lluint en la celebració del seu Centenari i serveixi com a referent cultural i artístic de Catalunya. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Impulsar la cooperació cultural, la difusió i la formació. 
 1.1 Donar suport i ampliar l'oferta de l'activitat cultural del teatre, música dansa i arts visuals. 
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Subsector consorcis 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
Servei/Entitat: Consorci del Palau de la Música Catalana (6940) 
Programa: Sup. a la creació, prod., promoció i dif. cultural (442) 

Serveis / productes / activitats 
1. Gestionar les sales de concerts del Palau de la Música Catalana. 
2. Vetllar per la conservació i manteniment de l'edifici Patrimoni Mundial de la Humanitat. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre d'usuaris d'infraestructures culturals del Departament 

de Cultura i Mitjans de Comunicació (titularitat i gestió) 
Resultats Nombre 1.400.000 2.700.000  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 2.449.356,01
2 Despeses corrents de béns i serveis 2.249.928,41
3 Despeses financeres 142.942,70
4 Transferències corrents 1.002.553,26
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 245.068,22
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 105.263,16
Total despeses 6.195.111,76
Nombre de llocs de treball pressupostats 54
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Subsector consorcis 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
Servei/Entitat: Consorci de l'Auditori i l'Orquestra (7130) 
Programa: Sup. a la creació, prod., promoció i dif. cultural (442) 

Unitat responsable 
Consorci de l'Auditori i l'Orquestra 
Diagnòstic de la situació 
Desprès de l'inici d'activitat el 1999, L'Auditori engloba ara mateix al mateix recinte tres sales amb programació permanent, l'Escola Superior de Música 
de Catalunya (ESMUC) i el Museu de la Música, en un marc d'intensificació dels seus serveis sobre la base dels objectius marcats pel Pla estratègic 
2006-2010. 
 

Missió 
L'Auditori ha d'ampliar l'abast social de la música en viu mitjançant l'augment de públic assistent i la varietat d'estils de qualitat, fomentar la creació 
musical i la seva difusió arreu de Catalunya, amb especial atenció a la música catalana, com també facilitar el contacte de la música amb les altres arts 
i col·lectius socials menys afavorits, l'accés dels joves músics catalans als circuits professionals, convertir l'OBC en un element de projecció de 
Barcelona i de Catalunya i cohesionar una Ciutat de la Música amb l'ESMUC i el Museu de la Música. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Recolzar la creació i difusió de la música. 
 1.1 Incrementar el nombre d'espectacles en un 5%. 
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Subsector consorcis 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
Servei/Entitat: Consorci de l'Auditori i l'Orquestra (7130) 
Programa: Sup. a la creació, prod., promoció i dif. cultural (442) 

Serveis / productes / activitats 
1. L'A: Simfònica 
2. L'A: Cambra 
3. L'A: Antiga 
4. L'A: Coral 
5. L'A: Món 
6. L'A: Auditori 
7. L'A: Moderna 
8. L'A: Educa 
9. L'A: Apropa 

10. L'A: Jove 
11. L'A: Museu 
12. L'A: ESMUC 
13. L'A: L'Auditori fora de l'Auditori 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre d'usuaris d'infraestructures culturals del Departament 

de Cultura i Mitjans de Comunicació (titularitat i gestió) 
Resultats Nombre 1.400.000 2.700.000  

2. Nombre d'espectadors a l'Auditori de Barcelona Resultats Nombre  500.000  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 3.705.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 5.690.686,00
3 Despeses financeres 370.000,00
4 Transferències corrents 9.001.000,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 1.354.314,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 901.000,00
Total despeses 21.022.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 83
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Subsector consorcis 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
Servei/Entitat: Consorci del Teatre Fortuny de Reus (7160) 
Programa: Sup. a la creació, prod., promoció i dif. cultural (442) 

Unitat responsable 
Consorci del Teatre Fortuny de Reus 
Diagnòstic de la situació 
El pressupost del Consorci del Teatre Fortuny per a l'any 2009, es fonamenta en el reflex equilibrat de l'activitat artística i cultural del Teatre Fortuny, 
així com de la producció artística realitzada pel Centre d'Arts Escèniques de Reus, i els Festivals Trapezi i Cos. Elaborat amb els criteris fidels a la 
disponibilitat pressupostària, experimentant en alguns d'ells una minoració respecte l'exercici anterior. 
El Consorci, com a institució gestora del Teatre Fortuny de Reus, ha permès unir esforços en trets tant fonamentals com l'apropament del model 
cultural a un sector del territori com són les comarques meridionals, oferint una programació amplia, tot vinculant-lo al món artístic del nostre país 
mitjançat la creació d'espectacles dins del ventall de les produccions artístiques que es promouen a l'àmbit nacional. 
A més de l'activitat escènica, es realitza simultàniament la preservació d'un edifici centenari, amb la incorporació de millores en el seu equipament, i 
l'aportació d'un equip humà que desenvolupa les seves tasques com a Entitat generadora d'altres activitats reflectides en exposicions, xerrades, 
col·loquis, així com l'administració general de l'Ens. 
Es compagina l'activitat artística i promocional pròpia del teatre amb la conservació de la infraestructura, sota una tònicas general de priorització de les 
mancances més urgents, i distribuir-les considerant la seva necessitat immediata, sempre supeditada a la possibilitat per consignar-la. 
 

Missió 
Producció i exhibició d'espectacles teatrals i radiació de la cultura escènica a la demarcació. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Desenvolupar la programació d'arts escèniques de tota la temporada 
 1.1 Apropar la cultura escènica a tota la societat. 
 1.2 Oferir un producte de màxima qualitat artística. 
 1.3 Oferir nous llocs de treball relacionats amb el món escènica. 
 1.4 Ser pol d'atracció tant en la producció com en l'exhibició per a tot el territori. 
 1.5 Formar part del circuit escènica de Catalunya. 
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Subsector consorcis 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
Servei/Entitat: Consorci del Teatre Fortuny de Reus (7160) 
Programa: Sup. a la creació, prod., promoció i dif. cultural (442) 

Serveis / productes / activitats 
1. Programació d'espectacles d'exhibició. 
2. Programació d'espectacles de producció. 
3. Programació d'espectacles circenses -Trapezi. 
4. Programació d'espectacles de teatre gestual -Cos. 
5. Suport a la producció local. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre d'usuaris d'infraestructures culturals del Departament 

de Cultura i Mitjans de Comunicació (titularitat i gestió) 
Resultats Nombre 1.400.000 2.700.000  

2. Nombre d'espectadors del Teatre Fortuny de Reus Resultats Nombre  41.500  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 762.345,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 2.094.043,00
3 Despeses financeres 3.000,00
4 Transferències corrents 48.000,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 25.018,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 2.932.406,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 31

 



 
PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2009  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

 

964 

 

Subsector consorcis 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
Servei/Entitat: Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya (7490) 
Programa: Sup. a la creació, prod., promoció i dif. cultural (442) 

Unitat responsable 
Consorci del Museu Nacional d'Art de Catalunya 
Diagnòstic de la situació 
El Museu és una infraestructura cultural oberta al públic. En el 2007 el Museu va rebre 949.939 visites que van tenir com objecte el coneixement de la 
col.lecció permanent (345.227 visites) i de les exposicions temporals (604.712 vistes) i es van dura terme 66 activitats culturals (37 conferències i 
taules rodones, 17 concerts de música, 3 representacions de circ, i altres activitats). La mitjana d'assistents als concerts de música va ser de 168, i la 
de les conferències i taules rodones, 58. Pel que fa a les activitats educatives, en el curs 2006-2007, 36.778 escolars van visitar les col·leccions del 
museu en visites de grup, i 1.842 persones van participar en qualsevol de les activitats familiars. 
El Museu produeix anualment entre tres i quatre  exposicions, i ha consolidat la seva presència en la xarxa d'intercanvis internacionals de museus i 
altres entitats culturals. 
 

Missió 
Difondre i fomentar a tots els públics el coneixement artístic, a partir de les pròpies col·leccions i l'intercanvi amb altres entitats, posant en valor el ric 
patrimoni artístic i cultural que el Museu custòdia. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. 1.Ampliar el coneixement general del Museu augmentant el número de visites a les col·leccions i a les exposicions i activitats culturals que 

organitza. 
 1.1 Superar la xifra de visitants del 2008 com a mínim  en un 5%. 
2. Reforçar la presència del Museu en els mitjans de comunicació i estendre el seu reconeixement en l'àmbit nacional i internacional. 
 2.1 Augmentar en un 5% la presència del Museu en els mitjans de comunicació nacionals i internacionals respecte el 2008. 
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Subsector consorcis 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
Servei/Entitat: Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya (7490) 
Programa: Sup. a la creació, prod., promoció i dif. cultural (442) 

Serveis / productes / activitats 
1.  Pla d'exposicions 2009: -  "Sorolla, visió d'Espanya". De febrer a maig,-  Exposició sobre Robert Capa i Gerda Taro. De juny a setembre,-  

Exposició sobre la col.lecció Krugier-Poniatowski. D'octubre a desembre,-  Exposició de numismàtica 
2. Edició dels catàlegs de cadascuna de les exposicions 
3. Programa Espai Comú d'Integració, per a promoure el coneixement de l'art en col·lectius susceptibles d'exclusió social, cultural, física i sensorial. 
4. Jornades de portes obertes del museu en horari nocturn, trimestralment. 
5. Publicació de la revista del MNAC, per informar de les activitats i la vida cultural del museu. Periodicitat quadrimestral 
6. Desenvolupament del projecte de difusió per internet de les col·leccions i del fons documental del museu (projecte Art i Tecnologia) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre d'usuaris d'infraestructures culturals del Departament 

de Cultura i Mitjans de Comunicació (titularitat i gestió) 
Resultats Nombre 1.400.000 2.700.000  

2. Nombre de visitants al Museu Nacional d'Art de Catalunya Resultats Nombre  988.000  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Gènere, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 3.356.671,37
3 Despeses financeres 18.000,00
4 Transferències corrents 111.000,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 3.485.671,37
Nombre de llocs de treball pressupostats 0
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Subsector consorcis 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
Servei/Entitat: Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya (7490) 
Programa: Protecció i conservació del patrimoni cultural (443) 

Unitat responsable 
Consorci del Museu Nacional 
Diagnòstic de la situació 
La principal funció del Museu és la custòdia i la conservació de la seves col·leccions artístiques, que van des del romànic fins a la primera meitat del 
segle XX. 
Les col·leccions del Museu estan formades per 261.893 peces. En un primer grup, de 10.043 peces, hi trobem 5.039 peces de  pintura, 3.727 
d'escultura, i 1.277 peces d'altres objectes artístics. Aquest grup es reparteix en els següents àmbits: romànic: 700; gòtic: 
1.700; renaixement i barroc: 1.350; i art modern: 6.150, llegat Cambó, 50 i Col.lecció Thyssen, 93. 
La resta de col·leccions les formarien 50.000 dibuixos, 50.000 gravats, 10.000 cartells, 7.000 fotografies, 113.000 monedes, i 21.850 d'altres objectes 
de numismàtica (medalles, paper moneda, plafons, ploms i pesals). 
D'aquest patrimoni, 4.701 peces es troben exposades en els 15.000 metres quadrats de sales, i la resta conservats en els més de 4.000 metres 
quadrats de reserves. 
El Museu compta amb un equip altament qualificat de restauradors, que, a més de dedicar-se a actuacions pròpies del Museu, també realitzen 
encàrrecs provinents de l'exterior. 
 

Missió 
Garantir la correcta conservació del patrimoni artístic que es custòdia i la seva transmissió a generacions futures, mitjançant el seguiment i control dels 
paràmetres climàtics i d’il·luminació de les sales i les reserves, i la inversió en les infraestructures de manteniment i seguretat. 
Investigar en matèria de conservació preventiva, restauració, i en el coneixement del patrimoni cultural propi i el vinculat amb les col.leccions del 
Museu 

Objectius estratègics i operatius 
1. Desenvolupar programes d'estudi i recerca en col·laboració amb altres institucions culturals, científiques i universitàries, i elaborar i editar catàlegs, 

monografies i publicacions científiques. 
 1.1 Augmentar o almenys mantenir el nombre de treballs de recerca publicats en el 2008 vinculats a les col.leccions 
 1.2 Produir un mínim d'1 catàleg inventari de la col.lecció del Museu 
 1.3 Incrementar mitjançant adquisicions la col.lecció del Museu 
2. .Augmentar la presència del Museu en els àmbits internacionals de recerca de restauració i conservació preventiva de patrimoni, i formar part del 

circuit de formació universitària vinculat al món de l'història de l'art i del patrimoni cultural. 

 2.1 Organització dels següents simposis internacionals: 1)sobre restauració i conservació preventiva de patrimoni; 2)sobre romànic; i organitzar 
jornades universitàries sobre romànic. 

 2.2 Coproduir amb altres museu o entitats internacionals un mínim de 2 exposicions temporals o activitats culturals. 
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Subsector consorcis 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
Servei/Entitat: Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya (7490) 
Programa: Protecció i conservació del patrimoni cultural (443) 

Serveis / productes / activitats 
1. Remodelació museogràfica i millora de les condicions climàtiques a les sales d'exposició permanent d'art romànic i gòtic 
2. Renovació instrumental de mesura de les condicions climàtiques a les sales d'exposició permanent via ràdio 
3. Adequació i millora de les instal·lacions de raigs X i de l'instrumental de reflectologia 
4. Adequació i restauració curativa de fons de reserves: Col.lecció Partagàs del Gabinet de Dibuixos i Gravats, escultures de la col.lecció d'art 

modern i la reserva de fotografia 
5. Edició monografies  sobre Fortuny, Casas i Rusiñol 
6. Edició butlletí informatiu activitats museu (nº 10) 
7. Edició catàleg inventari de pintura d'art modern 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre de peces restaurades pel MNAC Output Nombre  900  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 7.846.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 5.617.340,00
3 Despeses financeres 1.118.000,00
4 Transferències corrents 40.000,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 3.022.848,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 3.298.824,85
Total despeses 20.943.012,85
Nombre de llocs de treball pressupostats 164
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Subsector consorcis 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
Servei/Entitat: Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona (7500) 
Programa: Sup. a la creació, prod., promoció i dif. cultural (442) 

Unitat responsable 
Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona 
Diagnòstic de la situació 
El MACBA és la institució de capçalera a Catalunya en l'àmbit de l'art contemporani. S'ha constituït com a consorci (que aplega la Generalitat de 
Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació MACBA -membres fundadors- i, des de 2007, el Ministerio de Cultura). El MACBA porta a terme 
una tasca de constitució, conservació i difusió patrimonial en l'àmbit de l'art contemporani: 
desenvolupa una col·lecció especialitzada en art del nostre temps des de finals dels anys cinquanta fins al present. Els instruments principals per a 
aquests objectius són el programa d'exposicions temporals, la difusió del coneixement sobre l'art (programes educatius, visites guiades), a través dels 
programes públics, les publicacions (catàlegs i llibres), cicles de formació especialitzada (Programa d'Estudis Independents). Des de 2007 ha obert el 
Centre de Documentació i Arxius que significa una aposta que reuneix el patrimoni, la difusió, la formació i la investigació així com un complement al 
servei públic que ofereix. 
El MACBA té la qualitat de les seves produccions com a criteri principal i desenvolupa la seva tasca en relació i en col·laboració amb altres institucions 
nacionals, estatals i internacionals: artistes, associacions, col·lectius, galeries, centres d'art, museus, escoles, instituts, universitats.  El MACBA és una 
de les principals institucions dedicades al foment de la recepció de l'art  a casa nostra i a la internacionalització de l'escena artística catalana. 
No disposem d'estudis especialitzats sobre el paper dels museus d'art contemporani a Catalunya, a l'Estat Espanyol o a Europa. 
 

Missió 
Facilitar el coneixement i la difusió de l'art contemporani al públic mitjançant el diàleg, debat i difusió per tal d'aconseguir un Museu on el públic és 
actor, es facilita la investigació i l'educació amb i a través de la pràctica artística, des de l'educació bàsica a la formació especialitzada i és un referent 
internacional. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Difondre el coneixement i el gaudir de l'art del nostre temps entre els diferents components de la societat. 
 1.1 Incrementar en un 10% el nombre de visitants locals. 
 1.2 Augmentar en un 10% els usuaris dels nous serveis (Centre de Documentació i Arxiu). 
2. Augmentar la col·laboració amb Museus Internacionals i Nacionals de referència. 
 2.1 Augmentar en un 15% el nombre d'itineràncies/coproduccions amb d'altres museus. 
3. Aconseguir treballar amb un horitzó temporal més llarg. 
 3.1 Aconseguir contractar les exposicions a 2 anys vista. 
4. Aconseguir ser considerat espai de referència per a la investigació 
 4.1 Augmentar la producció d'assaig. 
5. Completar i ampliar la Col·lecció d'art Contemporani segons criteris de qualitat i interès, acostant els seus continguts al present, augmentant la 

presència de la Col·lecció al públic (tant MACBA com arreu). 
 5.1 Ampliar la col·lecció d'art contemporani. 
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Subsector consorcis 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
Servei/Entitat: Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona (7500) 
Programa: Sup. a la creació, prod., promoció i dif. cultural (442) 

Serveis / productes / activitats 
1. Desenvolupar un passi anual. 
2. Desenvolupar convenis de col·laboració amb diferents col·lectius amb l'objectiu d'atreure públic de diferents àmbits. 
3. Revisió dels horaris d'obertura al públic. 
4. Promoció de nous serveis als col·lectius "target". 
5. Establir convenis de col·laboració amb altres institucions del món de l'art de caràcter Nacional e Internacional. 
6. Establir una xarxa d'arxius i recerca. 
7. Realització de coproduccions i itineràncies. 
8. Convenis amb institucions acadèmiques. 
9. Arribar a convenis de col·laboració amb institucions de prestigi. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre de visitants al Museu d'Art Contemporani de 

Barcelona 
Resultats Nombre  510.000  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 3.543.666,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 8.665.946,00
3 Despeses financeres 9.313,00
4 Transferències corrents 6.010,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 1.035.328,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 54.809,00
Total despeses 13.315.072,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 84
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Subsector consorcis 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell (6950) 
Programa: Atenció especialitzada de salut (412) 

Unitat responsable 
Direcció de la Corporació Sanitària Parc Taulí 
Diagnòstic de la situació 
La Corporació Sanitària Parc Taulí (CSPT) és un consorci de naturalesa jurídica pública i caràcter institucional. 
    La CSPT gestiona, de manera directa, l'Hospital de Sabadell, l'Albada Centre Sociosanitari i Salut Mental Parc Taulí i, de manera indirecta - a través 
de societats anònimes instrumentals 100% propietat de la CSPT - els serveis d'UDIAT Centre Diagnòstic, Sabadell Gent Gran Centre de Serveis i 
Atenció Primària Parc Taulí. 
    El Parc Taulí dóna assistència a uns 427.000 ciutadans d'11 municipis del Vallès Occidental. 
    En aquesta àrea hi ha una manca molt important de llits d'aguts. La limitació dels nombre de llits i de quiròfans de la Corporació afecta negativament 
el funcionament d'urgències, que es col·lapsa per manca de llits malgrat que derivem pacients a altres centres,i també és causa de les llistes d'espera. 
    En els darrers anys, la CSPT ha incrementat l'activitat en pràcticament totes les línies de servei, especialment les modalitats ambulatòries d'atenció 
(consultes, hospitals de dia i CMA), per poder donar resposta a la demanda de la població de la seva àrea de referència i reduir al màxim les 
necessitats d'internament. També s'ha produït una reducció progressiva de l'estada mitjana, que es troba per sota de la dels hospitals del mateix nivell.
    S'ha incrementat també l'activitat quirúrgica dels procediments amb més llistes d'espera, malgrat les limitacions estructurals del bloc quirúrgic 
central. 
    L'elevada ocupació de les plantes d'hospitalització fa que no sempre hi hagi llits disponibles per a ingressar els pacients procedents d'urgències i 
s'hagin de traslladar a altres centres. 
    El pes mig de les altes s'ha incrementat any rere any, com també l'edat promig dels pacients atesos i el percentatge de pacients de més de 75 anys.
    Malgrat les mesures que s'han pres i l'esforç realitzat per l'Hospital de Sabadell conjuntament amb la coordinació amb els equips d'atenció primària 
de l'àrea de referència, per millorar l'atenció urgent, l'àrea d'urgències segueix sotmesa a una pressió assistencial molt elevada, amb una mitjana diària 
l'any 2008 de 425 urgències. 
    Els objectius pel 2009 contemplen com a criteri general la continuïtat de l'activitat i com a nova acció destaca l'obertura i la posada en marxa del nou 
edifici, acció vinculada a la disponibilitat del finançament necessari. 
 

Missió 
La CSPT, com a entitat pública, té la missió de donar resposta a la població de referència amb una atenció sanitària i social de qualitat, resolutiva, 
integral i que fomenti l'equitat i la satisfacció en un marc de sostenibilitat. 
   El Parc Taulí dóna assistència a uns 400.000 ciutadans d'11 municipis del Vallès Occidental. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Mantenir el volum d'activitat de l'hospital de Sabadell i complir el contracte amb el CatSalut 
 1.1 Atendre un mínim de 32.000 altes d'aguts entre altes convencionals i de cirurgia major ambulatòria 
2. Mantenir i potenciar les activitats ambulatòries 
 2.1 Fer un mínim de 9.000 altes de cirurgia major ambulatòria 
 2.2 Atendre un mínim de 106.000 primeres visites 
 2.3 Fer com a mínim 25.000 sessions d'hospital de dia 
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Subsector consorcis 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell (6950) 
Programa: Atenció especialitzada de salut (412) 

Serveis / productes / activitats 
1. Atendre un nombre d'altes d'hospitalització d'aguts igual o superior al del 2008 entre altes convencionals i CMA per complir el contracte amb el 

CatSalut 
2. Potenciar les activitat ambulatòries per complir els objectius d'activitat de primeres visites, hospitals de dia i CMA 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. altes d'hospitalització d'aguts (convencionals + CMA Resultats Nombre 32.000 32.000  

2. sessions d'hospital de dia Eficiència Nombre  25.000  

3. Nombre d'altes de Cirurgia major ambulatòria Output Nombre 8.477 8.000 9.000  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 130.984.569,71
2 Despeses corrents de béns i serveis 88.004.296,91
3 Despeses financeres 1.296.296,99
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 13.777.927,36
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 234.063.090,97
Nombre de llocs de treball pressupostats 2.846
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Subsector consorcis 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Consorci Sanitari de Terrassa (6960) 
Programa: Atenció especialitzada de salut (412) 

Unitat responsable 
Gerència 
Diagnòstic de la situació 
Les polítiques de salut són les que marquen les prioritats d'actuació tenint en compte les necessitats de la població, focalitzant-l es cap a aquells 
problemes de salut que tenen un impacte més gran i als grups de població més afectats, de manera que es pugui aconseguir una millora significativa 
en l'estat de salut i la qualitat de vida de la població. La política de salut es veu reflectida en el sistema sanitari a través d'una visió comuna i sistèmica 
de la salut i dels serveis, tant en relació amb els àmbits implicats (sa lut pública, atenció sanitària i atenció social) com en els protagonistes i agents 
que hi actuen (ciutadans, comunitat, professional s, organitzacions de serveis, institucions sanitàries i no sanitàries).El model sanitari del departament 
de salut prioritza tres grans eixos d'actuació: el reforçament de la salut pública (inclosa la salut laboral i mediambiental), la millora de l'assistència 
sanitària; així com dels serveis sanitaris i socials d'atenció a la dependència i la cronicitat. Entorn a aquests eixos d'actuació, el Departament de Salut 
pretén consolidar elements instrumentals relacionats amb nous models d'organització i finançament així com en la consolidació de les estratègies i 
eines de planificació i avaluació del sistema sanitari. El  model a consolidar està centrat al territori, representat pel desplegament dels Governs 
Territorials de Salut, i per tant, està basat en la participació dels ciutadans, els proveïdors assistencials, l'administració local i els professionals en la 
seva organització i funcionament. Dins aquests eixos un dels principals objectius estratègics del departament de salut per l'any 2009 es l'Increment de 
la qualitat tècnica i percebuda de l 'assistència sanitària, millorant-ne l'accés i  prioritzant una atenció integral de la persona basada en la reorientació 
de l'atenció primària i comunitària i l'adaptació del sistema a les malalties cròniques. Així com respondre a les necessitats derivades dels canvis 
demogràfics i epidemiològics. El Consorci Sanitari de Terrassa, com a organització sanitària integral , segueix aquest objectiu i marca com algunes de 
les seves principals línies estratègiques , l'increment de la seva vinculació al territori , la millora del model d'atenció basat en l'integralitat i en els plans 
Directors del departament de salut, la millora de l'accessibilitat als dispositius per part dels ciutadans, l'increment resolutiu de l'atenció primària de salut 
, i l'increment de l'avaluació de processos i resultats com a eina bàsica d'avaluació de la millora de la qualitat. 
 

Missió 
Volem ser una institució d'atenció integral a la salut de les persones, orientada a la població del Vallès Occidental i fortament vinculada als municipis. 
Una organització actual, tant en el seu model d'atenció (integració de nivells, alternatives a l'atenció convencional,...), com en la seva estructura física i 
els seus equipaments, i en els seus instruments d'organització i gestió, que fonamenta el seu funcionament en el seu valor clau: els professionals. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Actuar com una Organització Sanitària Integral. 
 1.1 Operatiu:   Augmentant en un 4% el nombre de pacients assignats de manera integral a l'organització. 
2. Actualitzar el model d'atenció, organització i gestió. 
 2.1 Canvis en l'organització en atenció primària, per a millorar el grau de resolució i la participació dels professionals. 
3. Millorar la capacitació dels professionals que integren el CSDT. (Les persones la Clau de l'èxit). 
 3.1 Increment del % de cursos de formació continuada. 
4. Millorar l'estructura física i els equipaments. 
 4.1 % execució Pla Obres Extraordinàries. 
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Subsector consorcis 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Consorci Sanitari de Terrassa (6960) 
Programa: Atenció especialitzada de salut (412) 

Serveis / productes / activitats 
1. Subrogació de l'activitat del COS de Rubí. 
2. Canvis en el model de l'organigrama de l'Atenció Primària. 
3. Elaboració d'un nou calendari de cursos de formació. 
4. Finalització de les obres i obertura de la nova UCI. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre de persones assignades a la nostra entitat Entorn Nombre 145.850 198.600  

2. Increment de les estades de conval·lescència i pal·liatius Output Nombre 6.120 27.375  

3. Nombre de cursos dels que se n'analitzarà el seu impacte Resultats Nombre 5 10  

4. valoracions de discapacitat Eficiència Nombre  3.400  

5. % inversió en TIC Resultats %  3,41  

6. Nombre Ressonàncies Magnètiques pròpies realitzades Output Nombre 1.387 1.000 4.300  

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Gènere 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 104.433.823,66
2 Despeses corrents de béns i serveis 45.061.786,90
3 Despeses financeres 1.815.721,13
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 11.762.181,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 279.442,92
Total despeses 163.352.955,61
Nombre de llocs de treball pressupostats 2.082
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Subsector consorcis 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Consorci Sanitari de Barcelona (6970) 
Programa: Direcció i administració generals (121) 

Unitat responsable 
Gerència del Consorci Sanitari de Barcelona 
Diagnòstic de la situació 
El Consorci Sanitari de Barcelona (CSB) és un ens públic constituït per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, adscrit funcionalment 
al Servei Català de la Salut (CatSalut), que assumeix les funcions de direcció i coordinació de la gestió dels centres, els serveis i els establiments 
d'atenció sanitària, sociosanitària i els de promoció i protecció de la salut de la regió sanitària del municipi de Barcelona. 
D'altra banda, el CSB exerceix les funcions de tutela de les entitats creades pel CSB (ASPB) i de les adscrites al mateix (IMAS I PAMEM), havent-se 
subscrit amb la pràctica totalitat de centres sanitaris que pertanyen a la XHUP convenis o protocols d'adscripció al CSB als efectes de coordinació del 
dispositiu sanitari públic de la ciutat de Barcelona (òrgan instrumental de coordinació de les entitats creades i adscrites al CSB). Finalment, i a través 
del Consell de Salut del CSB s'exerceixen les funcions de participació comunitària, previstes a la Llei d'ordenació sanitària de Catalunya. 
Amb ocasió de la reordenació territorial del CatSalut, duta a terme per Decret 105/2005, de 31 de maig, s'ha creat la Regió Sanitària Barcelona amb un 
àmbit de referència que comprèn 164 municipis,la qual cosa ha comportat que si bé territorialment la ciutat de Barcelona ha passat a integrar-se en 
l'àmbit de la Regió Sanitària de Barcelona (RSB), l'ens que a la ciutat de Barcelona continua exercint les funcions de regió sanitària és el CSB, això sí, 
en el marc de la nova delimitació territorial de l'RSB, tal com prescriu la disposició addicional segona del Decret 105/2005, de 31 de maig. 
 

Missió 
El CSB té com a missió la gestió integral de recursos sanitaris que s'ofereixen al ciutadà a Barcelona ciutat amb dret a rebre cobertura sanitària, 
d'acord amb el Pla de salut de Catalunya.  El CSB exerceix també totes les funcions pròpies de les regions sanitàries del CatSalut establertes a la Llei 
d'ordenació sanitària de Catalunya, això és, la planificació, la contractació de serveis, el finançament i l'avaluació, a més de les que té delegades pel 
Departament de Salut i pel CatSalut amb la finalitat d'identificar i planificar la resposta a les necessitats de salut de la població, garantir el 
desplegament de les infraestructures per donar-hi resposta, coordinar els dispositius i garantir l'eficiència, l'equitat i la qualitat de l'atenció sanitària. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Promoure millores estratègiques per a planificació i ordenació dels centres sanitaris i sociosanitaris de la ciutat de Barcelona. 

 1.1 Coordinar 4 taules sectorials i 4 taules territorials en l'àmbit de Barcelona ciutat per a planificar, coordinar i seguir el Pacte e Salut amb la 
realització d'un quadre de Comandament de seguiment d'execució a la Comissió Permanent i Junta del CSB 

2. Desenvolupar accions sobre infraestructures per tal de millorar els centres i equipaments necessaris. 

 2.1 Coordinar i seguir el Pla d'Inversions per a la ciutat de Barcelona.  Definició, execució i seguiment del conveni d'inversions plurianual 
CatSalut-CSB 2007-2011. 

3. Garantir la participació dels agents socials en la planificació i avaluació de servei 

 3.1 Promoure la participació mitjançant el Consell de Salut de Barcelona ciutat i el Consells de participació dels districtes de la ciutat de 
Barcelona. Constitució dels 10 consells de salut dels 10 districtes de la ciutat. 

 3.2 Promoure la coordinació, benchmarking i aliances entre els proveïdors de la ciutat de Barcelona mitjançant la Corporació Sanitària de 
Barcelona. 
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Subsector consorcis 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Consorci Sanitari de Barcelona (6970) 
Programa: Direcció i administració generals (121) 

Serveis / productes / activitats 
1. Convocar, dinamitzar i seguir els acords de les taules tècniques de planificació i ordenació de serveis sanitaris i sociosanitaris. 
2. Elaborar el pla d'actuacions que conforma el Pacte de Salut de la ciutat de Barcelona: descripció i valoració econòmica i fer-ne el seguiment 

mensual. 
3. Planificar, coordinar i seguir els convenis d'inversions sanitàries de la ciutat de Barcelona. 
4. Coordinar i fer el seguiment amb l'Ajuntament de Barcelona per a la disponibilitat de solars i amb els proveïdors per a l'execució de les actuacions. 
5. Avaluar resultats en la prestació de serveis sanitaris a la ciutat de Barcelona (BOTSS). 
6. Convocar periòdicament el Consell de Salut de Barcelona ciutat i participar activament en els consells de participació dels districtes de Barcelona. 
7. Planificar i organitzar les taules de debat, jornades, guies de treball que configuren la cartera de serveis de la Corporació Sanitària de Barcelona. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre de sessions de les taules sectorials Resultats Nombre 12 12 12  

2. Nombre de sessions del Consell de Salut Resultats Nombre 2 3 3  

3. Nombre de sessions del consell de participació dels districtes Output Nombre 17 10 10  

4. Nombre de Jornades i debats Corporació Sanitària de 
Barcelona 

Resultats Nombre 8 12 12  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 4.682.458,75
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.160.613,12
3 Despeses financeres 757.710,73
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 15.174.755,84
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 18.360,00
9 Variació de passius financers 1.110.933,45
Total despeses 22.904.831,89
Nombre de llocs de treball pressupostats 81
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Subsector consorcis 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Consorci Hospitalari de Vic (6980) 
Programa: Atenció especialitzada de salut (412) 

Unitat responsable 
Director gerent 
Diagnòstic de la situació 
Dins el Pla de govern 2007-2010, i per tal d'incrementar el benestar de la població, són bàsiques les actuacions de participació, compromís i suport a la 
població, tant dels ciutadans com dels professionals de l'àmbit de la salut. Per aquest motiu les grans línies d'actuació en l'àmbit de la salut són la 
participació activa dels professionals, pacients i famílies; la promoció, prevenció i protecció de la salut; l'atenció integral de al persona; i  l'augment de 
la qualitat tècnica i percebuda. 
El Pla de Salut concreta aquestes línies en 5 eixos: 1.- compromís intersectorial, les accions comunitàries, 2.- l'atenció sanitària orientada a les 
necessitats de salut (materno-infantil, malalties transmissibles, malalties cròniques, salut mental, l'envelliment, la seguretat dels pacients, les infeccions 
nococomials, l'ús dels medicaments i els trasplantaments), 3.- els professionals i 4.- el paper de la ciutadania. 
El document elaborat pel Departament de Salut: "Els serveis per a la salut: mirant cap al futur". Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública, és 
l'instrument de referència de planificació dels serveis del sistema públic de salut de Catalunya, amb una visió territorial i prospectiva en un horitzó que 
se situa a l'any 2015.  Entre els anàlisi que realitza de la nostra comarca es pot destacar que identifica a la comarca d'Osona com una població 
madura, on s'observen diferències estadísticament significatives quan a mortalitat en dones amb diagnòstic de malalties mentals. 
En el capítol 5.4 fa referència a la importància de la visió global de la persona, motiu suficient per aplicar eines que facilitin l'atenció integral i la 
continuïtat assistencial, així com objectius comuns en tot el sistema de salut. 
El Consorci Hospitalari de Vic, compta amb l'Hospital General de Vic, la Clínica de Vic i Osona Salut mental, i forma part del Sistema integrat de Salut 
d'Osona (SISO), amb l'objectiu de restituir i incrementar la salut dels ciutadans. El CHV, conjuntament amb el SISO, fomenta el treball conjunt amb la 
resta d'àmbits d'atenció a la Salut de la Comarca per millorar la cooperació a nivell territorial, reforçar les activitats preventives, racionalitzar la despesa 
farmacoterapèutica, assegurar la continuïtat assistencial entre nivells i l'adequació dels dispositius assistencials que afavoreixin l'envelliment saludable.
El CHV s'orienta cap a un model d'atenció hospitalària sense ingrés, orientat al treball en xarxa, aplicant les directrius establertes en els plans directors 
i implantant un model d'atenció integral de la Salut mental, sempre amb criteris de qualitat, eficiència, efectivitat i equitat. 
En l'anàlisi del pla estratègic es va detectar que l'accessibilitat als nostres serveis era un dels punts de millora, ahora, s'observa que a nivell de 
sistemes d'informació manca integració amb el model i que les TIC són insuficients i cal modernitzar els instruments (utilities). 
Un dels punts forts detectats és la implicació en accions socials i mediambientals, les quals van més enllà de la legislació i inherents al Consorci. 
 

Missió 
Servir al ciutadà  com a client, per millorar el seu estat de salut, oferint una cartera de serveis que s'adapti a les necessitats de la població, en un marc 
de continuïtat assistencial, que ens posicioni com a referents a la Catalunya Central. 
Orientar l'organització per oferir serveis de qualitat amb criteris d'equitat, efectivitat, eficiència i amb responsabilitat social, implicant als seus 
professionals i proveïdors en l'assistència, la docència i la recerca 

Objectius estratègics i operatius 
1. Incrementar els projectes que impliquin la participació activa dels professionals de diversos àmbits de la Salut, amb l'objectiu d'orientar-se al treball 

en xarxa. 
 1.1 Augmentar per sobre del 60% els pacients donats d'alta a domicili amb recepta del CatSalut informatitzada 
 1.2 Augmentar els contactes formals amb les associacions de malalts i familiars de la comarca d'Osona, en relació a l'any anterior. 
 1.3 Disminuir un 10% els suïcidis a la comarca d'Osona, en relació a l'any anterior. 
 1.4 Incrementar, en relació a l'any anterior, el nombre de professionals que han rebut reconeixement formal 
 1.5 Mantenir els acords formals de relació amb altres centres hospitalaris, en relació a l'any anterior. 
2. Millorar la detecció de problemes de salut relacionats amb el treball i l'aplicació d'accions de protecció de la nostra societat (medi ambient) 
 2.1 Mantenir >38% el percentatge de residus valoritzats 
 2.2 Reduir l'índex d'incidència d'accidents en els treballadors, en relació a la mitjana dels últims 5 anys 
 2.3 Millorar el suport dels equips de Salut Mental a l'Atenció Primària de Salut. 
3. Incrementar les accions que promoguin l'atenció integral dels pacients amb l'objectiu de millorar la seva Salut. 
 3.1 Mantenir >= 350 el nombre de pacients entrats en programes d'hospitalització domiciliària. 
 3.2 Mantenir el nombre de pacients TMS desvinculats <5%. 
 3.3 Augmentar per sobre un 85% les prealtes comunicades a Atenció primària abans de 24h. 
4. Millorar l'accés als serveis assistencials a nivell d'atenció especialitzada i les intervencions quirúrgiques. 

 4.1 Incrementar per sobre el 96% el nombre d'intervencions quirúrgiques establertes pel CatSalut que es realitzen en menys de 6 mesos (compra 
selectiva). 

 4.2 Disminuir per sota de 30 dies el temps d'espera entre la sol·licitud rebuda al CHV i l'avaluació de la dependència (PRODEP) en el 90% dels 
pacients 

 4.3 Incrementar els càncers tractats en els comitès de mama, de digestiu, urològics i ginecològics. 
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Subsector consorcis 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Consorci Hospitalari de Vic (6980) 
Programa: Atenció especialitzada de salut (412) 

Serveis / productes / activitats 
1. Determinar la sistemàtica de mesura i control de les altes que precisen tractament farmacològic, i quantificació de les receptes CatSalut lliurades 
2. Establir la sistemàtica de treball amb associacions i activar els contactes amb les mateixes 
3. Analitzar el 100% dels suïcidis consumats a la comarca d'Osona durant l'any, de forma conjunta amb justícia. 
4. Determinar els criteris inclosos dins el concepte de reconeixement formal i quantificar els realitzats. 
5. Aplicar els acords formals amb altres centres hospitalaris i fer reunions de seguiment dels indicadors establerts 
6. Elaborar indicacions de bones pràctiques ambientals per difondre-les entre els professionals del Centre i fer auditories internes de Medi ambient 
7. Elaborar accions preventives per disminuir els accidents laborals 
8. Aplicar activitats de suport de salut mental a l'EAP: reunions de coordinació, teràpies grupals, seguiments individuals i formació als professionals 
9. Elaborar un pla d'actuació per aplicar l'hospitalització domiciliària 

10. Fer un seguiment dels pacients desvinculats diagnosticats de trastorn mental sever i proposar les accions de millora que es precisin 
11. Establir les vies de comunicació amb Atenció primària per comunicar les prealtes. 
12. Implantar el control de gestió per fer el seguiment i aplicar accions de millora per resoldre les intervencions quirúrgiques incloses dins el temps de 

garantia. 
13. Establir el sistema de registre i seguiment de l'activitat que es realitzen al PRODEP. 
14. Elaborar el procediment d'actuació dels comitès de tumors i fer seguiment dels seus indicadors de treball. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Percentatge de pacients amb diagnòstic d'IC a l'HGV amb 

ecocardiografia feta 
Output % 60,00 65,00  

2. Percentatge d'altes a primària comunicades 24h abans de la 
mateixa sobre el total d'altes derivades a primària 

Qualitat % 85,00 80,00  

3. Percentatge de pacients amb menys de 30 dies d'espera entre 
sol·licitud al CHV i avaluació de la dependència feta 

Resultats %  95,00  

4. Percentatge d'activitats de suport realitzades en relació a les 
previstes 

Output %  70,00  

5. Percentatge de pacients amb diagnòstic de TMS desvinculats Qualitat %  5,00  

6. Disminució nombre de suïcidis a la comarca d'Osona respecte 
la població (suïcidis per 100.000 habitants) 

Resultats %  9,00  

7. Incrementar nombre de professionals amb reconeixement 
formal en relació a l'any anterior 

Output %  2,00  

8. Tones de residu valoritzat en relació al total de residus (Tones 
per milers d'euros) 

Resultats %  40,00  

9. % d'increment del nombre de Intervencions Quirúgiques 
operades 

Resultats % 98,00 96,00 80,00  

10. % d'increment del nombre de prealtes comunicades a Atenció 
Primària abans de 24 hores 

Resultats % 81,76 85,00 80,00  

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 56.217.189,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 32.882.480,00
3 Despeses financeres 508.292,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 6.600.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 762.763,35
Total despeses 96.970.724,35
Nombre de llocs de treball pressupostats 1.167
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Subsector consorcis 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Consorci Sanitari Integral (6990) 
Programa: Atenció especialitzada de salut (412) 

Unitat responsable 
Consorci Sanitari Integral 
Diagnòstic de la situació 
Mitjançant tècniques d'anàlisi DAFO (punts forts, punts febles, amenaces i oportunitats), s'han identificat els punts febles o amena ces que poden 
dificultar l'aconsecució de la missió del Consorci Sanitari Integral .A partir d'aquest anàlisi, s'han identificat els  objectius estratègics necessaris.     En 
els resultats de l'anàlisi DAFO destaquen:    Elements externs a tenir en compte :1)desacceleració econòmica /estangflacció) 2)oferta escassa de 
professionals 3)canvis socials 4) increment de les expectatives i exigències dels clients         Elements interns :a)sistemes d'informació poc 
desenvolupats, b)obsolescència dels centres i equipaments en un context d'evolució tec nològica i restriccions econòmiques c)model assistencial 
fragmentat per nivells d)model de gestió per processos en fase de desenvolu pament e)burocratització,f)manca de canals efectius de comunicació 
g)pla de formació no alineat amb els requeriments dels llocs de treball i l'orientació estratègica 

Missió 
La raó d'ésser del Consorci Sanitari Integral és oferir uns serveis sanitaris i socials de qualitat òptima, basats en les expectatives i necessitats dels 
ciutadans, en l'evidència científica, la continuïtat assistencial i l'atenció integral, mitjançant la utilització eficient dels recursos. Amb uns professionals 
competents, compromesos i satisfets amb la seva feina. Promovent la docència, la r ecerca i la innovació com elements de progrés 

Objectius estratègics i operatius 
1. Assegurar la sostenibilitat en base una  estratègia de creixement diferenciat i a la millora de l'eficiència i optimització de costo s. 
 1.1 Obtenir un Cash-flow de 2,1 Milions EUR 
 1.2 Incrementar la facturació de l'activitat respecte el any anterior en 2,5 Milions EUR 
2. Incrementar la confiança i el prestigi institucional mitjançant la provisió de serveis de qualitat i potenciant una atenció integral  i continuada com a 

eix fonamental de la gestió de clients 
 2.1 Aconseguir una percepció positiva de la satisfacció dels nostres clients de 8,3 ( Puntuació 1-10) 
 2.2 Disminució de un 5% del nombre de queixes de tracte (codi 200) i d'organització (codi 400) 
3. Proveir serveis d'excel·lencia i garantir la transversalitat de l'assistència 
 3.1 Implantar un projecte de Seguretat del pacient 
 3.2 Interrelacionar els processos assistencials mitjançant la gestió per patologies  amb l'implantació i avaluació de 5 vies clíniques. 
4. Potenciar l'innovació en la gestió de tots els processos i serveis del CSI i en la creació de nous 
 4.1 Incorporar innovacions tecnològiques als nous equipaments del CSI 
 4.2 Establir un sistema integrat d'informació i del coneixement. 
 4.3 Posar a disposar de l'usuari eines d'informació i d'accés 
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Subsector consorcis 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Consorci Sanitari Integral (6990) 
Programa: Atenció especialitzada de salut (412) 

Serveis / productes / activitats 
1. Garantir un nivell d'activitat que permeti assolir els objectius d'activitat concertats 
2. Incrementar les activitats socials , crear nous dispositius i incrementar la facturació de tercers , no públics . 
3. Implantar un model únic d'atenció al client del CSI. 
4. Incorporar mesures de rendiment ,predictives de l'opinió dels clients , en els processos 
5. Impulsar la declaració voluntaris d'esdeveniments adversos en els centres del CSI 
6. Consensuar 4 vies clíniques entre els professionals dels diferents nivells assistencials del CSI 
7. Implantar 4 vies clíniques en l'àmbit del CSI 
8. Establir el sistema d'avaluació i seguiment de les vies implantades 
9. Definir i implantar un procés d'avaluació tecnològica en el CSI 

10. Implantar un sistema de  integrat (BI) d'informació per tot el CSI 
11. Implantació Call-Center del CSI 
12. Ampliació cita -Web 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Cash Flow Resultats MEUR 6,57 2,10  

2. Disminució del nombre de queixes respecte al any anterior. 
(codi 200 i codi 400) 

Output %  -5,00  

3. Nombre d'accions per disminució d'esdeveniments adversos Eficiència Nombre  10  

4. Increment nombre de citacions via web realitzades per usuari / 
Nº de citacions possibles 

Qualitat %  3,00  

5. Nombre de punts positius de l'enquesta de satisfacció dels 
usuaris 

Qualitat Nombre 8,29 8,30 8,30  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 99.005.449,80
2 Despeses corrents de béns i serveis 51.799.668,30
3 Despeses financeres 1.395.456,54
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 1.126.095,98
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 2.675.124,45
9 Variació de passius financers 1.598.718,14
Total despeses 157.600.513,21
Nombre de llocs de treball pressupostats 2.030
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Subsector consorcis 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Consorci Sanitari de l'Alt Penedès (7000) 
Programa: Atenció especialitzada de salut (412) 

Unitat responsable 
Gerència 
Diagnòstic de la situació 
El Consorci Sanitari de l'Alt Penedès és un consorci públic participat pel Departament de Salut (Servei Català de la Salut), per la Fundació Hospital de 
Vilafranca, pel Consell Comarcal de l'Alt Pebedès i per l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès. El creixement demogràfic que ha viscut la comarca de 
l'Alt Penedès, fa inevitable fer un esforç d'adaptació estructural a les cada c op majors necessitats assistencials. Actualment, l'Hospital Comarcal de 
l'Alt Penedès és l'hospital de referència per a unes 90.000 persones 

Missió 
Organització sanitària que, des de la visió de servei públic, té com a missió oferir una assistència integral i integrada de qualitat en l'àmbit de la Salut a 
la població de la seva àrea d'influència, adaptant-se a les noves necessitats i canvis d'entorn. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Millorar la coordinació entre nivells assistencials 
 1.1 Potenciar sistema de dades compartides amb primària 
 1.2 Millorar la coordinació entre proveïdors del capitatiu de l'Alt Penedès 
 1.3 Consolidar aliances externes 
 1.4 Consensuar el model d'atenció continuada i urgent integral al Alt Penedès 
2. Adaptació a la demanda 
 2.1 Iniciar i finalitzar obres d'ampliació zona quirúrgica i urgències 
 2.2 Reduïr llista d'espera quirúrgica 
 2.3 Treballar i integrar el model de triatge a urgències 
3. Potenciar la implantació del model EFQM com a política de qualitat 
 3.1 Realització de plans de millora contínua 
4. Implantar Pla de RRHH 
 4.1 Fidelitzar als professionals 
 4.2 Fomentar la comunicació, la informació i la participació 
 4.3 Implantar política de formació orientada en la millora de resultats de l'organització 
5. Consolidació nou sistema informàtic de gestió assistencial 
 5.1 Implantar sistema de costos i compartir informació 
 5.2 Integració altres aplicatius en el nou sistema 
 5.3 Pla de digitalització de la radiologia 
6. Sostenibilitat econòmica 
 6.1 Contenció de les despeses i consums 
7. Implantar Pla Estratègic (Horitzó 2011) 
 7.1 Detallar accions concretes a realitzar segons les línies estratègiques 
8. Política de Gestió del Coneixement 
 8.1 Consolidar nova intranet 
 8.2 Consolidar sistema de digitalització d'imatges 
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Subsector consorcis 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Consorci Sanitari de l'Alt Penedès (7000) 
Programa: Atenció especialitzada de salut (412) 

Serveis / productes / activitats 
1. Seguir i complir el calendari previst de les obres 
2. Posada en marxa model de triatge segons calendari 
3. Realitzar auditories internes per assegurar el procés de millora continua 
4. Aportar informació analítica al personal mèdic abans 31/07 
5. Presentació Pla de Digitalització segons calendari 
6. Seguiment exhaustiu de les desviacions respecte el pressupost 
7. Presentació nova intranet a tots els treballadors 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Finalització projecte obres 2ª fase Resultats Sí (1) / No (0) 1 1  

2. Posar en marxa nova intranet Resultats Sí (1) / No (0) 1 1  

3. Posada en marxa model de triatge Qualitat Sí (1) / No (0)  1  

4. Aportar informació de comptabilitat analítica al comandaments 
mèdics 

Qualitat Sí (1) / No (0)  1  

5. Presentació Pla de Digitalització Qualitat Sí (1) / No (0)  1  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 21.964.170,18
2 Despeses corrents de béns i serveis 13.281.119,21
3 Despeses financeres 336.600,06
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 1.147.929,90
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 300.000,00
Total despeses 37.029.819,35
Nombre de llocs de treball pressupostats 416
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Subsector consorcis 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Consorci Sanitari de l'Anoia (7010) 
Programa: Atenció especialitzada de salut (412) 

Unitat responsable 
Gerència 
Diagnòstic de la situació 
A finals de l'any 2007 es va elaborar un Pla d'empresa que després dels canvis oportuns ha estat aprovat a mitjans del 2008. El pla finalment aprovat 
recull quina és l'activitat prevista i les implicacions econòmiques de la mateixa fins a l'any 2011. En aquest pla s'ha pactat amb el Servei Català de la 
Salut quina seria l'activitat que ens comprarien i quins son els aspectes a on cal centrar la gestió per tal de reduir les despeses del Consorci. 
 Emmarcat dins del Pla d'empresa s'ha decidit potenciar l'activitat amb mútues. Aquesta activitat que es comença a potenciar el 2008, s'ha 
d'incrementar notablement durant l'any 2009. 
 La situació de tresoreria de l'Hospital fa que s'hagin de centrar els esforços de gestió en la reducció de costos. En aquesta línia, s'han de contenir les 
despeses en personal i en consums de productes. 
 

Missió 
La nostra raó de ser és donar resposta a les necessitats i expectatives de salut de les persones mitjançant la promoció d'hàbits de vida saludable, la 
prestació de serveis integrats d'atenció sanitària, la docència i el desenvolupament personal i professional del nostre equip humà. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Garantir la viabilitat econòmica. 
 1.1 Implementar el sistema de comptabilitat analítica 
 1.2 Seguir les pautes del pla d'empresa 
2. Reforçar la imatge del CSA 
 2.1 Desenvolupar el Pla de Comunicació 
 2.2 Desenvolupar la nova web 
3. Potenciar línees de negoci diferents al Servei Català de la Salut 
 3.1 Elaborar un Pla Comercial amb les mútues 
 3.2 Definir la política sobre l'activitat privada a l'Hospital 
4. Desenvolupar l'estratègia d'aliances 
 4.1 Incrementar les aliances amb els hospitals de la Regió 
 4.2 Incrementar les aliances d'investigació 
5. Engegar un programa de sostenibilitat medio-ambiental 
 5.1 Introduir la recollida selectiva dels residus 
 5.2 Aplicar el Pla de l'Energia de Catalunya: 2006-2015 
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Subsector consorcis 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Consorci Sanitari de l'Anoia (7010) 
Programa: Atenció especialitzada de salut (412) 

Serveis / productes / activitats 
1. Dissenyar nou compte de resultats per àmbits de responsabilitat 
2. Millorar la gestió d'estocs 
3. Desenvolupar les enquestes de satisfacció a usuaris i familiars 
4. Incrementar el nombre d'actes corporatius 
5. Revisar els acords amb mútues 
6. Fer un estudi del potencial de l'activitat privada 
7. Crear comissions amb Atenció Primària per resoldre temes d'interès per les dues pa 
8. Contactar amb organismes amb qui puguem cooperar en l'àrea d'investigació 
9. Formació al personal en recollida selectiva de residus 

10. Realització d'una auditoria energètica de l'edifici 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre de dies mitjà de demora d'accés a primera consulta Resultats Nombre 175 160  

2. Nombre de dies de llista d'espera Qualitat Nombre 11 5 9  

3. % d'increment de CMA Resultats % 10,60 10,00 8,00  

4. % d'increment de les sessions d'hospital de dia Resultats % 11,00  4,00  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Medi ambient 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 38.206.413,23
2 Despeses corrents de béns i serveis 19.336.021,70
3 Despeses financeres 3.172.788,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 2.173.684,21
Total despeses 62.888.907,14
Nombre de llocs de treball pressupostats 737

 



 
PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2009  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

 

984 

 

Subsector consorcis 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Consorci Sanitari de Mollet del Vallès (7020) 
Programa: Atenció especialitzada de salut (412) 

Unitat responsable 
Consorci Sanitari del Mollet del Vallès 
Diagnòstic de la situació 
L'important creixement de la població a la ciutat de Mollet del Vallès i al seu àmbit de referència durant els darrers anys, i la impossibilitat d'ampliar 
l'actual hospital general bàsic de la ciutat, situat en ple nucli urbà, a més de la limitació que això significava per la creació d'unes condicions de l'entorn 
adequades i accessibles, varen aconsellar la construcció d'un nou hospital. Per altre part, la voluntat expressada pel teixit social del lloc, per adecuar i 
millorar les prestacions assistencials i de salut en general, també varen incidir favorablement en el compromís conjunt i presa de decisions i 
desenvolupament d'aquest projecte. 
  Aquesta situació i el consens entre tota els agents va ser la raó de base per l'acord inicial establert entre el Departament de Salut i l'Ajuntament de 
Mollet del Vallès per endegar la construcció del nou Hospital que hauria de donar serveis sanitaris d'hospitalització a les creixents necessitats no 
només de la Ciutat, sino clarament del seu actual àmbit poblacional de referència per a d'altres poblacions veïnes com són Sant Fost- Martorelles, Sta 
Maria de Martorells, La Llagosta, Parets del Vallès, i de noves com Santa Perpetua de la Mogoda i Palau-solità i Plegamans. 
  El 21 d'octubre de 2003, el Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar la creació del Consorci Sanitari de Mollet del Vallès (CSMV), amb la 
incorporació de l'Ajuntament d'aquesta ciutat i la Fundació Privada (FHMV), propietària i proveïdora de serveis de salut a l'actual hospital. 
Les tres institucions, plenament compromeses i de forma consorciada, assumeixen així el repte de crear i gestionar un nou equipament que haurà 
d'incorporar una nova tecnologia, un nou model organitzatiu i d'atenció en l'àmbit de salut i dels serveis socials que significarà un impuls important per 
a la prestació integral i integrada de serveis als ciutadans del Baix Vallès. 
  Els canvis demogràfics i la morbimortalitat dins de l'àmbit territorial de referència també varen aconsellar contemplar el nou hospital com un dispositiu 
de servei a la salut de la comunitat, però necessàriament integrat amb altres nivells assistencials. El CSMV, en el seu disseny estatuari, va dotar-se de 
la capacitat creadora i gestora d'altres dispositius i serveis per els diferents nivells de l'assistència, com es el cas de l'Atenció Primària, l'atenció 
sociosanitària, la salut mental, la drogodependència, etc.,  i en un futur immediat, també en el desenvolupament de l'atenció a les persones incloses en 
els programes de dependència. 
  Des del punt de vista conceptual, la decisió del Govern al crear el CSMV, i la implicació del territori a través de l'Ajuntament de Mollet del Vallès i la 
pròpia Fundació Privada Hospital de Mollet, asseguren la capacitat, a mig i llarg termini, per executar, desenvolupar i gestionar de forma integrada, el 
conjunt de dispositius necessaris per l'assistència en matèria de salut, però també, en el terreny l'educació per la salut, de la prevenció, de la protecció 
i la rehabilitació, així com la docència i la investigació en un marc de decidida responsabilitat social amb l'entorn. 
  En data 26 de setembre de 2006, es va publicar al DOGC, la modificació dels Estatuts del CSMV, motivada per la interpretació de la SEC 95 en 
matèria d'endeutament, derivant la construcció del nou hospital al Servei Català de la Salut. 
  En l'actualitat, el CSMV presta serveis directes a la població en l'àmbit de la salut i la dependència, esdevé el motor de planificació per a la gestió del 
nou equipament hospitalari pel 2010 i coordina el procés transicional entre institucions. 
 

Missió 
Oferir responsablement una atenció a la salut integral i integrada als ciutadans i ciutadanes, a les institucions del Baix Vallès i a tots aquells que ho 
requereixin, donant cobertura a la cartera pública mitjançant la mobilització de recursos propis i aliens, i garantint en tot moment la consideració a les 
persones, als professionals i a la sostenibilitat de les institucions i el medi. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Esdevenir un referent en responsabilitat en la prestació de serveis i model de gestió no només del nou hospital, sinó de la xarxa de tot el CSMV 

amb les màximes garanties d'adequació tot assegurant que es respon a les expectatives i necessitats reals. 
 1.1 Actualització del Pla Estratègic 
 1.2 Concreció del model assistencial del Nou Hospital i del territori de prestació 

 1.3 Vetllar pel correcte seguiment de l'entorn de la obra del nou hospital en termes d'instal·lacions, d'accessibilitat, transports, subministraments, 
pla de mobilitat, acabaments sostenibles i comunicació 

 1.4 Concreció del Conveni marc de coordinació/integració amb l'Atenció Primària de l'ICS 
 1.5 Potenciació dels grups de treball creats pel desenvolupament del Pla de Transició 
 1.6 Revisió i adequació del Pla Funcional i de la cartera de serveis del Nou Hospital 
 1.7 Estructuració d'un nou quadre de comandament pel CSMV i el Nou Hospital 
 1.8 Definir la planificació i logística de materials, fungibles, farmàcia i equipaments. 
 1.9 Seguiment del procés institucional d'integració de la Fundació Privada Hospital de Mollet (FPHM) i el CSMV 
 1.10 Desenvolupament del Pla de sistemes aprovat al 2008. 
 1.11 Desplegar un model de prestació de serveis pel DASiC 
2. Implicar-se en el desenvolupament territorial en temes de salut i benestar, esdevenint un òrgan de referència i consulta per la Conselleria en la 

definició del futur desenvolupament de les corporacions territorials i promovent la participació ciutadana 
 2.1 Ajudar a desenvolupar el govern territorial de salut GTS del Baix Vallès 
 2.2 Creació i dinamització de grups de participació per estimular al disseny d'un pla d'atenció al ciutadà 
 2.3 Consolidar una política de comunicació pròpia que coordini el procés cultural de trasllat i el nou rol del CSMV 
3. Millora contínua de la qualitat en la prestació dels serveis 
 3.1 Introduir accions per a la millora de la qualitat dels serveis i producte a través de l'acreditació i certificació 
 3.2 Consolidar definitivament la implantació del SEVAD: posta en marxa i funcionament estable 
 3.3 Consolidar la implantació del Equip de Valoració i Orientació de les minusvalideses (EVO) creat al agost 2008 
4. Definir i iniciar el procés per implantar una nova política de Desenvolupament de les Persones. 
 4.1 Dissenyar polítiques efectives de Recursos Humans 
 4.2 Preparar un pla de formació i capacitació personal per abordar el trasllat al nou centre el 2010 
5. Establir un procés de treball conjunt amb el Servei Català de la Salut i l'Institut Català de la Salut envers les formules de gestió possibles per 

l'atenció primària de salut al territori i especialment de la 3ª ABS de Mollet del Vallès. 
 5.1 Consolidar i concretar els anexos del Conveni marc de col·laboració entre CSMV i ICS 
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Subsector consorcis 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Consorci Sanitari de Mollet del Vallès (7020) 
Programa: Atenció especialitzada de salut (412) 

Serveis / productes / activitats 
1. Redefinició del pla estratègic i adequació estatutària si calgués (Gener-Març 2009) 
2. Elaborar i aprovar el document de planificació estratègica per el període 2009-2012 
3. Aprovació del nou "Pla de responsabilitat social" en el marc del pla estratègic al Consell Rector 
4. Elaborar el document de "Pla assistencial i de qualitat" 
5. Acotar i fer-ne seguiment de la col·laboració del Project Manager (Intersalus)del Nou Hospital 
6. Vetllar per la concreció del "Pla de mobilitat" del territori 
7. Aconseguir el desenvolupament dels anexos al "Conveni marc CSMV-FPHM amb ICS" 
8. Concretar per als grups les tasques de: Equipaments, reordenació assistencial i trasllat 
9. Definició final del Pla Funcional i de serveis tenint en compte els fluxos i ubicacions finals dels serveis 

10. Elaborar el quadre de comandament integral en el marc del pla de sistemes 
11. Finalitzar l'elaboració del pla equipaments i vetllar per la seva dotació plurianual 2009-2010 
12. Seguir el conveni marc i acabar la definitiva fusió del quadre directiu entre institucions de la FPHM i el CSMV 
13. Concretar les accions calendaritzades pel "Pla de sistemes" aprovat el 2008 (Gener-desembre 2009) 
14. Mantenir i potenciar la participació en el Consell de Proveïdors del GTS. (Gener-desembre 2009) 
15. Concreció de les tasques a realitzar per part dels grups de participació dels Consells de salut. 
16. Revisar el "Pla de comunicació" i adequar-lo al pla estratègic 2009-2012 (Abril 2009) 
17. Desplegar el pla d'acreditació (formació, accions i seguiment) des dels grups de treball constituïts 
18. Donar continuïtat als objectius del SEVAD i EVO en el marc de la Unitat de Dependència del CSMV 
19. Establir el model de direcció per a comanaments (maig-octubre 2009 
20. Introduir formació concreta per al pla de trasllat efectiu (novembre 2009) 
21. Assolir el model d'integració especialitzada, el Pla d'atenció pediàtrica i ginecobstètric (març-octubre 2009) 
22. Incorporar el "Pla d'innovació" en equipaments i sistemes 
23. Desplegar els eixos del projecte de responsabilitat social del CSMV. 
24. Incorporar els municipis inclosos en la població referent a un grup de participació anex al GTS del Baix Vallès (Abril 2009 

  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Documentació del Pla estratègic 2009-2012 i aprovació CR Output Sí (1) / No (0)  1  

2. Document de Pla de responsabilitat Output Sí (1) / No (0)  1  

3. Document del model de qualitat i de serveis Output Sí (1) / No (0)  1  

4. Aprovació del quadre de comandament Output Sí (1) / No (0)  1  

5. Plecs de licitació d'equipaments i serveis Resultats %  100,00  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Gènere, Medi ambient 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 828.090,60
2 Despeses corrents de béns i serveis 581.132,11
3 Despeses financeres 13.263,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 548.917,56
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 1.971.403,27
Nombre de llocs de treball pressupostats 22
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Subsector consorcis 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès,  l'Anoia i el Garraf (7030) 
Programa: Atenció primària de salut (411) 

Unitat responsable 
Gerència 
Diagnòstic de la situació 
El CLI des del seu inici va aprovar la centralització a Vilafranca (per ser la localitat  equidistant geogràficament), de la producció analítica de gran volum 
per assolir la màxima eficiència. D'altra banda, tenint en compte l'ampliació aprovada pel CatSalut de l' Hospital Comarcal de l'alt Penedès, el Consell 
Rector del CLI, va aprovar en el 2006 la construcció d'un nou Laboratori annex a l'Ho spital, que permetés dur a terme la política estratègica 
esmentada. El projecte està en la última fase de construcció, preveint-se la seva finalització a finals del 2008 o primer trimestre del 2009. 
 

Missió 
El CLI es planteja des del seu inici, i amb tota la vigència actual la missió de :  Què: Donar un suport excel·lent Finalitat: per al diagnòstic clínic Per a 
qui: a tots els agents sanitaris que integren el seu àmbit d'actuació Com: de forma efectiva, mitjançant una correcta protocol·lització  i consens clínic, i 
eficient, amb el màxim aprofitament dels recursos disponibles. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1.  Obtenir un resultat de pèrdues i guanys positiu. 
 1.1 Augmentar la productivitat interna en un 1% com a mínim sobre la del 2008. 
 1.2 Assolir compliment pressupostari 
2. Millorar les prestacions i serveis del consorci, aportant més valor afegit clínic i empresarial per als socis i clients. 
 2.1 Augmentar la qualitat preanalítica mitjançant peticions informatitzades en el 80% dels Centres Hospitalaris. 
 2.2 Augmentar la qualitat postanalítica mitjançant la connexió electrònica amb el 80% dels socis clients. 
3. Millorar les condicions sociolaborals dels professionals, reduint els riscos psicosocials dels integrants d'aquest Consorci. 

 3.1 Corregir en un percentatge superior al 5%, les deficiències més greus detectades en l'enquesta de riscos psicosocials realitzada a f inals del 
2008. 

 3.2 Incrementar el nombre de professionals inscrits en activitats formatives respecte al total del 2008 i el import total destinat a formació. 
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Subsector consorcis 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès,  l'Anoia i el Garraf (7030) 
Programa: Atenció primària de salut (411) 

Serveis / productes / activitats 
1. Reduir les proves subcontractades en laboratoris externs, o en tot cas, la proporció proves subcontractades / proves realitzades. Incrementar el 

nombre de determinacions citològiques que realitzen les seccions d'anatomia patològica del Consorci. 
2. Controlar la despesa en substitucions i contractacions eventuals. 
3. Connectar del sistema informàtic del Consorci amb els sistemes informàtics dels Centres o Institucions associats, introduint l'aplicatiu de petició 

electrònica. 
4. Integració dels resultats analítics en les Històries clíniques informatitzades, en el 80% dels Centres hospitalaris associats o clients 
5. Identificar les situacions de risc valorades com més perilloses i prioritzar la seva eliminació 
6. Oferir un programa de formació basat en les necessitats del Consorci i en les necessitats formatives explicitades per tot el conjunt  de 

professionals mitjançant una enquesta feta al 2008. Dedicar un pressupost adient per cumplir el programa anual formatiu. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre de Centres on s'instal·larà la petició electrònica. Output Nombre 1  2  

2. Nombre de situacions de risc corregides Qualitat Nombre 8 4 6  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Medi ambient 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 5.902.985,86
2 Despeses corrents de béns i serveis 7.941.722,43
3 Despeses financeres 140.000,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 13.984.708,29
Nombre de llocs de treball pressupostats 108
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Subsector consorcis 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Consorci Sanitari del Maresme (7040) 
Programa: Atenció especialitzada de salut (412) 

Unitat responsable 
Consorci Sanitari del Maresme 
Diagnòstic de la situació 
El CSdM és una de les Organitzacions Sanitàries Integrals (OSI) que s'han anat articulant en el sistema sanitari català. Ens trobem en un procés de 
canvi organitzatiu que està dirigit a aprofitar la condició de OSI per reorganitzar-se amb l'objecte de millorar la resposta als problemes de salut de la 
població de referència, en el marc del finançament capitatiu. Pretenem establir unitats de ges tió clínica transversals que assegurin la continuïtat de 
l'assistència amb qualitat i eficiència, centrada en els problemes que més afecten la salut de la població. Com la resta d'organitzacions sanitàries, ens 
trobem en un context d'escassetat de professionals sanitaris, sobretot en algunes especialitats concretes i quan s'exigeixen nivells de qualificació 
elevats. Ens plantegem treballar estratègies que ens converteixin en organització "magnètica" per poder atraure i estabilitzar els millors professionals, 
en el marc globalitzat en que ens trobem actual ment. 
 

Missió 
El CSdM és una empresa pública amb la finalitat de contribuir a la millora de l'estat de salut de la població de l'àrea territorial del Maresme. 
Per això, ofereix una cartera de serveis (sanitaris, sociosanitaris i socials) adaptada a les necessitats i expectatives dels ciutadans en un marc de 
continuum assistencial. La seva organització centrada en les persones està orientada a oferir serveis de qualitat amb criteris d'eficàcia, efectivitat, 
eficiència i responsabilitat social, implicant per a això als seus professionals, proveïdors i altres agents del sector salut. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Millorar l'accés de la població de referència del CSdM als Serveis de Salut 
 1.1 Consolidar l'increment d'activitat en totes les línees de negoci vinculada a l'assumpció de l'atenció de salut de la població d'Arenys. 

 1.2 Incrementar l'activitat d'hospitalització per patologia mèdica vinculada a la reconversió de 28 llits dedicats                 prèviament a Salut 
Mental. 

2. Aprofitar les oportunitats que significa el Pla Director de SM i addicions per a reforçar el rol de referència en Psiquiatria i SM d el CSdM a l'àrea i en 
alguns aspectes a tot Catalunya, bàsicament a les àrees definides com a prioritàries pel Pla Director. 

 2.1 Consolidar el creixement d'activitat en hospitalització de Salut Mental vinculada a l'increment de fins a 54 llits de la unitat. 
 2.2 Posta en marxa d'un nou ABS de Salut Mental amb increment del número de places a l'hospital de dia d'adolescents i d'adults. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2009  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

 

989 

 

Subsector consorcis 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Consorci Sanitari del Maresme (7040) 
Programa: Atenció especialitzada de salut (412) 

Serveis / productes / activitats 
1. Consolidar l'increment d'activitat relacionat amb la població d'Arenys que s'havia iniciat durant l'any 2008. 
2. Incrementar l'activitat d'hospitalització de curta estada vinculada a la reconversió de l'antiga unitat d'hospitalització psiquiàtri ca en una unitat per 

l'atenció especialitzada convencional que es va iniciar al desembre de 2008. 
3. Consolidar el creixement d'activitat en hospitalització de Salut Mental vinculada a l'increment del 86% en el nombre de llits de la unitat que es va 

portar a terme al desembre de 2008. 
4. Iniciar l'obertura d'un nou ABS de Salut Mental, amb un increment de 10 places a l'hospital de dia d'adolescents i 5 places d'adults , al mes de 

desembre de 2009. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre d'altes d'hospitalització de Salut Mental. Output Nombre 721 960  

2. Número de sessions d'hospital de dia infanto-juvenil de Salut 
Mental 

Output Nombre  1.415  

3. Número de sessions d'hospital de dia adults de Salut Mental Output Nombre  3.641  

4. Número d'altes d'hospitalització de població d'Arenys Output Nombre  1.150  

5. Nombre d'intervencions quirúrgiques de població d'Arenys Output Nombre  370  

6. Número de primeres visites de consulta externa de població 
d'Arenys 

Output Nombre  1.725  

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 77.354.757,41
2 Despeses corrents de béns i serveis 38.479.078,35
3 Despeses financeres 1.878.183,41
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 1.249.597,56
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 1.844.514,62
Total despeses 120.806.131,35
Nombre de llocs de treball pressupostats 1.576
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Subsector consorcis 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Corporació de Salut del Maresme i la Selva (7240) 
Programa: Atenció especialitzada de salut (412) 

Unitat responsable 
Gerència 
Diagnòstic de la situació 
La Corporació de Salut del Maresme i la Selva és un proveïdor de serveis de salut que te la responsabilitat de l'atenció especialitzada hospitalària i 
sociosanitària a la població de l'alt Maresme i la Selva marítima, i de donar cobertura en atenció primària al 40% de la seva població. La Corporació 
actua com un proveïdor sanitari integrat, i ha adoptat polítiques i ha implantat instruments per garantir una atenció sanitària coordinada (sistemes 
d'informació que intercanvien dades entre nivells i centres, bases de dades compartides, guies clíniques i protocols unificats, etc). La història clínica en 
format electrònic ha assolit un desenvolupament notable, limitat actualment per la no disponibilitat d'imatge en format digital. 
 El territori de referència de la Corporació és una zona amb un notable creixement demogràfic que a principis del 2008 ha assolit les 205.264 persones, 
segons el RCA. El creixement acumulat entre 2003 i 2006 ha estat d'un 30.9%. Aquest ràpid creixement ha provocat un risc de desequilibri entre la 
demanda de serveis i la capacitat de resposta dels dispositius sanitaris. Això es tradueix en una dificultat d'accés als serveis especialitzats 
(especialment en les consultes externes hospitalàries, determinades proves diagnòstiques, i alguns procediments quirúrgics) i també a l'atenció 
primària, que ha vist com el temps per accedir als serveis tendeix a augmentar i, a la vegada, també augmentava la càrrega de treball dels 
professionals. 
 Un altre efecte ha estat una disminució progressiva de l'atracció de l'atenció hospitalària. Les darreres dades analitzades (CMBD any 2006) indicaven 
que la Corporació tractava el 72.0% de les altes hospitalàries en pacients de la zona finançades pel CatSalut (73.4% de les altes de tipus mèdic i un 
70.2% de les de tipus quirúrgic). D'altra part, la capacitat de resposta de l'atenció especialitzada de la Corporació està limitada en no disposar d'espais 
on ampliar els serveis (quiròfans, consultoris mèdics, gabinets de proves,...) i també per la dificultat en atraure determinats professionals. Quant a 
l'atenció primària, després de la posada en funcionament de les ampliacions provisionals dels CAP Calella, Malgrat i Lloret, encara es disposa d'espais 
per ubicar més professionals i serveis. Finalment, malgrat els esforços realitzats, encara no s'ha assolit un nivell d'integració satisfactori entre els 
diferents proveïdors de serveis al territori. 
 Durant l'any 2007 i 2008 es fa un important esforç per tal de mantenir un control sobre les llistes d'espera en pacients que han de sotmetre's a una 
intervenció quirúrgica i especialment en la reducció del temps d'espera per la visita ambulatòria especialitzada. Per altre part, s'increment de forma 
clara la productivitat potenciant l'activitat quirúrgica sense ingrés. 
 La necessitat de millorar l'atenció a la població fa plantejar algunes línies d'actuació com ara la d'ampliar i recolzar el paper de l'atenció primària, 
millorar els procediments de derivació de pacients entre nivells, impulsar les pràctiques més eficients tant a nivell d'atenció primària com hospitalària, 
ampliar la capacitat de servei de l'atenció especialitzada, i construir una xarxa per compartir informació assistencial entre els diferents proveïdors. En 
relació a aquest darrer punt, cal recordar que la Corporació participa en la fase pilot del projecte Història Clínica Compartida a Catalunya (HC3), 
iniciant-se durant l'any 2008 els primers volcatge de dades. 
 

Missió 
El nostre propòsit és oferir serveis sanitaris integrals, d'excel·lent qualitat, i eficients, que donin el màxim grau de cobertura a les necessitats i 
demandes de les persones que resideixen a l'alt Maresme i la Selva marítima per tal de millorar la seva salut, autonomia i benestar. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Millorar la integració entre els diferents dispositius assistencials del territori, ja siguin propis o d'altres institucions, garantint la continuïtat de 

l'atenció. 
 1.1 Incrementar els tractaments de cirurgia menor a l'atenció primària. 
 1.2 Mantenir l'indicador de reiteració de visites d'atenció especialitzada. 
 1.3 Incrementar la taxa de penetració de l'atenció hospitalària en el territori fins el 74%. 
2. Augmentar la capacitat resolutiva, l'eficiència i la confiança del ciutadà en els dispositius d'atenció especialitzada i primària, al mateix temps que es 

garanteix la seva qualitat. 
 2.1 Mantenir l'oferta de primeres visites d'atenció especialitzada dedicades a donar recolzament a l'atenció primària. 
 2.2 Assolir un percentatge de processos de cirurgia major ambulatòria per sobre del 26% de les altes hospitalàries 
 2.3 Mantenir l'estada mitjana hospitalària per sota dels 6.0 dies. 
3. Millorar la gestió de la prescripció farmacèutica als assegurats del CatSalut. 
 3.1 Aconseguir que el cost de farmàcia presenti un increment menor que el de l'IPC. 
 3.2 Mantenir el % de medicaments genèrics prescrits en el 34% per a tota la Corporació. 
4. Millorar l'accés dels ciutadans del territori als serveis sanitaris d'atenció primària i especialitzada. 
 4.1 Mantenir el temps mitjà d'espera dels procediments quirúrgics . 
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Subsector consorcis 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Corporació de Salut del Maresme i la Selva (7240) 
Programa: Atenció especialitzada de salut (412) 

Serveis / productes / activitats 
1. Realitzar reunions periòdiques de coordinació amb tots els proveïdors del territori 
2. Consolidar el projecte de Història Clínica Compartida a Catalunya i, de forma paral·lela, continuar el projecte d'intercanvi d'informació amb l'ICS. 
3. Mantenir els contingents de metges i pediatres d'atenció primària de salut en la ràtio aconsellada. 
4. Crear noves consultes d'alta resolució en atenció especialitzada. 
5. Crear òrgans de coordinació assistencial en el territori formats per professionals de diferents nivells i àrees. 
6. Adoptar mesures per garantir la màxima productivitat dels dispositius d'atenció especialitada (quiròfans, àrees d'hospitalització, e equipaments 

diagnòstics, etc.) 
7. Estudiar nous usos sanitaris a espais dels centres que tenen altres dedicacions 
8. Impulsar l'atenció hospitalària sense ingrés, incloent l'hospitalització domiciliària. 
9. Implantar un programa de formació per millorar la prescripció farmacèutica. 

10. Estendre i consolidar la prescripció informatitzada a tots els nivells dintre dels hospitals (consultes externes, urgències,...) 
11. Implantar noves iniciatives per millorar l'atenció de les persones grans en situació de fragilitat al seu domicili o a les residència es geriàtriques del 

territori. 
12. Implantar nous circuits de comunicació entre nivells aprofitant les noves tecnologies 
13. Impulsar noves iniciatives d'avaluació i millora de la qualitat assistencial 
14. Elaborar noves Guies de pràctica clínica (i actualitzar les existents)que siguin compartides amb els altres proveïdors del territori . 
15. Elaborar guies amb informació adreçada als pacients sobre els processos assistencials més freqüents 
16. Consolidar el triatge d'urgències en atenció primària 
17. Implantar la digitalització de la imatge mèdica, d'acord amb els objectius del Departament de Salut. 

  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Disminució de la reiteració de visites (visites successives / 

primeres visites) 
Output % 2,60 2,10  

2. Incrementar la taxa de penetració de l'atenció hospitalària en 
el territori 

Output % 73,50 74,00  

3. % de medicaments genèrics prescrits Qualitat % 29,20 27,00 34,00  

4. Nombre de processos de cirurgia major ambulatòria Output Nombre 3.966 4.552 5.735  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Gènere, Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 69.371.438,26
2 Despeses corrents de béns i serveis 34.632.691,57
3 Despeses financeres 1.480.009,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 1.685.353,79
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 1.710.246,05
Total despeses 108.879.738,67
Nombre de llocs de treball pressupostats 1.278
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Subsector consorcis 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Consorci de Castelldefels Agents de Salut (7540) 
Programa: Atenció primària de salut (411) 

Unitat responsable 
Consorci d'Agents de Salut d'Atenció Primària 
Diagnòstic de la situació 
La població de Castelldefels ha experimentat un creixement continuat durant els darrers anys (actualment 24.940 ciutadans) que s'ha traduït en un 
creixement de l'activitat assistencial d'atenció primària i salut comunitària. L'objectiu prioritari del consorci és la prestació d'activitats d'atenció primària. 
Les finalitats específiques del consorci son: la prestació de serveis d'atenció primària de salut, diagnòstics, curatius i preventius, la prestació de serveis 
d'atenció domiciliària, la participació en la promoció de campanyes o tasques de medicina preventiva i de salut pública, la prestació de serveis 
d'atenció sociosanitària, la docència relacionada amb la sanitat i, en general, en matèria de salut física i mental, les activitats d'investigació, estudi i 
divulgació relacionades amb la sanitat i les ciències de la salut. L' EAP dona cobertura a la població que té assignada, majoritàriament l' adscrita a 
l'Àrea Bàsica de Salut Castelldefels 2 que inclou els barris de Montemar, Bellamar, Poal, Baixador, Lluminetes, Pineda, Can Bou, Botigues, Marisol, 
Can Rabadà, Camí Ral, Gran Vía Mar i Zona Universitària, així com al nucli de les Botigues de Sitges. També s'atenen aquells pacients que s'han 
assignat i que són residents a d'altres punts de Catalunya i a pacients desplaçats, d'altres comunitats de l'estat espanyol o de l'estranger. Hi ha serveis 
de Medicina de Família i Infermeria Familiar i Comunitària, Pediatria, Treball Social i Odontologia. 
 

Missió 
Donar servei a la població assignada i millorar la seva salut. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Millorar la salut de la població mitjançant el suport i l'activació del ciutadà com agent de salut 
 1.1 Reforçar l'Equip d'Atenció Primària amb nous efectius 
2. Oferir serveis d'alta qualitat i efectivitat a la població de Castelldefels 
 2.1 Augmentar el nombre de visites als serves d'odontologia i el de podologia 
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Subsector consorcis 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Consorci de Castelldefels Agents de Salut (7540) 
Programa: Atenció primària de salut (411) 

Serveis / productes / activitats 
1. Diagnòstiques: Abordatge integral de la persona i entorn 
2. Electrocardiograma: Automesura de pressió arterial (AMPA). Mesura automatitzada de pressió arterial de 24 hores 
3.  Espirometria: Coxímetre. Estudi d'al·lèrgia (prick test). Corbes de glicèmia i test d'O'Sullivan. Test de l'alè 
4. Càmara no midriàtica per estudi fons d'ull a pacients hipertensos i diabètics 
5. Terapèutiques: Tractament i seguiment amb anticoagulació oral. Criocoagulació amb nitrogen líquid.  Exèresi mol·luscum contagiós. 

Cirurgia menor. Infiltracions 
6. Comunitàries: Consulta jove THAO (programa comunitari de prevenció d'obesitat infantil). Programa Salut i Escola. Espai nadó 
7. Altres:  Ampliació de cartera públic d'odontologia Ampliació de cartera pública de podologia Integració de serveis socials municipals al Centre de 

Salut Can Bou 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Estàndard de qualitat assitencial (bateria d'indicadors) Qualitat Nombre  61  

2. Estàndard de qualitat farmacèutica Qualitat Nombre  61  

3. Enquesta satisfacció Resultats Nombre  6,50  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 2.980.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.013.500,00
3 Despeses financeres 1.500,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 5.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 4.000.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 53
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Subsector consorcis 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample (7920) 
Programa: Atenció primària de salut (411) 

Unitat responsable 
Gerència del Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample 
Diagnòstic de la situació 
El Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample és una entitat pública que te com a objectiu la prestació de serveis d'atenció primària de Salut a 
la població de les Àrees Bàsiques de Salut Barcelona 2-C i Barcelona 2-E. El nombre de persones cobertes és aproximadament de 70.000 habitants 
de la part nord de l'Esquerra de l'Eixample. Desenvolupa activitats assistencials, curatives, preventives i rehabilitadores, així com de recerca i de 
docència. També té un Servei de Valoració de la Dependència que s'encarrega de fer les valoracions d'una quarta part de Barcelona, així com d'un 
centre d'Avaluació de la Discapacitat. També té una activitat rellevant en el camp de la formació de pre-grau (tant de medicina, com d'infermeria i 
treball social) i en la formació especialitzada de medicina de família. 
El creixement sostingut de la nostra població i el poder d'atracció per la via de la lliure elecció de centre han posat al límit la capacitat operativa de 
l'equipament actual, que ja tenia moltes disfuncions funcionals d'inici, per la qual cosa està prevista l'obertura d'un nou centre d'atenció primària al 
carrer Borrell que permetrà el trasllat d'un dels EAPs cap al seu territori de referència i esponjar el centre actual. 
Així mateix, el centre té un paper rellevant en tot el projecte de reordenació de l'atenció especialitzada del territori Barcelona Esquerra i se n'encarrega 
de l'operativització del projecte. Aquest projecte ha de permetre la reordenació tant de les especialitats com dels processos assistencials des d'una 
perspectiva integral. Aquest projecte i altres estan suportats per un ambiciós pla de millora de les tecnologies que han de permetre, a curt termini, 
compartir informació clínica i administrativa amb tots els proveïdors del territori així com la transmissió d'imatges, mitjançant la plataforma SICCEB. 
Tot això, en una situació de manca de professionals, cal que es faci en un marc que permeti fidelitzar-los oferint-los oportunitats de desenvolupament 
en un marc possibilista de participació i autonomia. 
 

Missió 
La nostra missió és oferir els millors serveis d'atenció primària a la nostra població de referència. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Augmentar la capacitat resolutiva 
 1.1 Continua desenvolupant el model d'infermeria d'enllaç 
 1.2 Desenvolupar el programa de salut i escola 
 1.3 Posar en marxa el programa de cribatge de càncer de còlon 
 1.4 Mantenir la cobertura del programa d'atenció domiciliària 
 1.5 Desenvolupar l'organització de la infermeria per serveis 
2. Fomentar l'autocura i l'autoresponsabilitat de la població 
 2.1 Incrementar el nombre d'activitats comunitàries destinades a incrementar els coneixements de la població 
3. Fer una bona gestió de la prescripció farmacèutica als assegurats del CatSalut. 
 3.1 Aconseguir que el cost de farmàcia no superi la Despesa Màxima Assolible (DMA) marcada pel CatSalut 
 3.2 Augmentar el % de medicaments genèrics prescrits fins el 30% 
 3.3 Assegurar el màxim d'assoliment dels indicadors qualitatius que marca el CatSalut 
4. Treballar la imatge que de nosaltres té la nostra població 
 4.1 Desenvolupar un Pla de Responsabilitat Social Corporativa 
 4.2 Desenvolupar sistemes per fer arribar els missatges de salut a la nostra població 
 4.3 Fer una enquesta de satisfacció dels usuaris 
5. Continuar desenvolupant el Pla de Qualitat 
 5.1 Nomenar propietaris de procés de dos processos més 
 5.2 Avaluar el desenvolupament del Pla i proposar millores 
6. Desenvolupar estratègies de fidelització dels professionals 
 6.1 Desenvolupar programes intensius de formació 
 6.2 Continuar desenvolupant el model de carrera professional 
 6.3 Avaluar l'enquesta de qualitat de vida professional 
 6.4 Avaluar les càrregues de treball 
 6.5 Començar a plantejar la creació d'una Junta Clínica 
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Subsector consorcis 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample (7920) 
Programa: Atenció primària de salut (411) 

Serveis / productes / activitats 
1. Realitzar reunions periòdiques de coordinació amb tots els proveïdors del territori 
2. Implantar el projecte de Història Clínica Compartida a Catalunya i, de forma paral·lela, continuar el projecte d'intercanvi d'informació amb la resta 

de proveïdors 
3. Implantar el CMBD de primària 
4. Mantenir els contingents de metges i pediatres en la ràtio aconsellada. 
5. Participar en els grups de coordinació clínica del territori 
6. Implantar la transmissió telemàtica d'imatge amb l'Hospital Clínic 
7. Implantar noves iniciatives per millorar l'atenció de les persones grans en situació de fragilitat al seu domicili o a les residències geriàtriques del 

territori. 
8. Implantar nous circuits de comunicació entre nivells aprofitant les noves tecnologies (teledermatologia, etc) 
9. Consolidar mecanisme d'avaluació i millora de la qualitat assistencial 

10. Desenvolupar un sistema de televisió a les consultes i sales d'espera que permeti mantenir canals oberts de comunicació 
11. Impulsar el pla de prevenció 
12. Impulsar el pla de qualitat 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Assolir un determinat percentage mínim de pacients 

hipertensos atesos amb control òptim 
Resultats %  33,00  

2. Assolir un determinat percentatge mínim de pacients diabètics 
atesos amb control metabòlic 

Resultats %  59,00  

3. Fer 1 aplicació de fluor tòpic a un % mínim de la població 
atesa i assignada de 7 anys amb alt risc de càries 

Resultats %  90,00  

4. Assolir un determinat percentatge mínim de prescripció 
d'especialitats farmacèutiques genèriques 

Resultats %  29,00  

5. Assolir el 85% de les observacions amb cita prèvia disponible 
a l'agenda dels metges en un temps <= a 2 dies hàbils 

Resultats %  85,00  

6. Assolir un determinat percentatge mínim de població de 60 
anys o més assignada correctament vacunada contra la grip

Resultats %  50,00  

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 6.629.791,88
2 Despeses corrents de béns i serveis 2.564.050,39
3 Despeses financeres 1.040,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 154.805,73
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 9.349.688,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 116

 



 
PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2009  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

 

996 

 

Subsector consorcis 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Hospital Clínic i Provincial de Barcelona (8250) 
Programa: Atenció especialitzada de salut (412) 

Unitat responsable 
Direcció General 
Diagnòstic de la situació 
L'Hospital Clínic és un Hospital Dual que té com a població de referència 540 mil habitants en la seva vessant d' Hospital Comunitari, juntament amb 
l'Hospital Sagrat Cor i la Clínica Plató, i de 800 mil a 7 milions com a Hospital Terciari i d'Alta Tecnologia. 
Compta amb línies d'activitat d'Atenció Especialitzada d'Aguts, d'Atenció Primària, d'Atenció a la Insuficiència Renal, Sociosanitària i Salut Mental. 
En l'àrea de referència, l'Hospital Clínic és el principal proveïdor en hospitalització, consulta externa i especialment urgències (amb un dispositiu 
d'urgències Extrahospitalàries situat al Carrer València), i en comparació amb altres hospitals de la mateixa complexitat, l'Hospital Clínic té un major 
pes en les altes més complexes degut a l'important volum d'activitat de trasplantaments, altes de càncer o cirurgia extracorporea, entre d'altres 
exemples. 
En els darrers 10 anys l'Hospital Clínic ha passat per un procés evolutiu molt important per tal de millorar tant l'eficiència assistencial com la situació 
econòmico-financera. Aquest procés s'ha donat en tres gran etapes: 
·  Del 1995 al 2002: Etapa caracteritzada per un creixement significatiu de l'activitat conseqüència del desplegament dels Instituts amb el Projecte 
PRISMA, de millores significatives de l'eficiència assistencial i de la posta en marxa de nous dispositius com l'Hospital de dia, fins l'any 2003 en que es 
posa en marxa el Pla de Viabilitat. 
·  Del 2003 al 2004: Etapa caracteritzada per la implantació del Pla de Viabilitat que comporta la reducció de l'activitat de baixa complexitat i de fora de 
Barcelona i el tancament de llits. 
·  Del 2.005 a l'actualitat: Etapa en la que es posen en marxa nous projectes i línies d'activitat (com la Unitat de Cirurgia Major Ambulatòria i de Curta 
Estada o la Unitat de genoll), i es recupera gradualment el volum del 2003, amb clara influència de l'activitat d'urgències, estimant que els llits 
necessàries es situen entre 822 i 867 llits. 
Davant l'evolució dels darrers anys i les limitacions en la capacitat instal·lada, es conclou que l'increment d'activitat d'hospitalització solament és 
possible via programes alternatius a l'hospitalització convencional com l'increment de Cirurgia Major Ambulatòria (CMA), el desenvolupament de 
l'Hospitalització a Domicili i la millora en la derivació Sociosanitària que permetrien una millor utilització del recurs llit d'aguts. 
 

Missió 
L'Hospital te com objectiu consolidar el model d'Hospital Dual, és a dir com a Hosp. Comunitari que atén a la seva població de referència i alhora com 
a Hosp. Terciari i d'Alta Complexitat líder en el desenvolupament de línies de referència, no només a Catalunya sinó a tot l'estat espanyol, i fins i tot a 
nivell internacional. Com a Hosp. Comunitari, la prioritat està en innovar en nous models d'organització assistencial amb l'objectiu de millorar l'accés a 
la població en coordinació amb els altres nivells i proveïdors, i de crear processos d'atenció àgils i eficients, diferenciats dels circuits més complexes 
d'un Hosp. Terciari. 
Com a Hosp. Terciari i d'Alta Complexitat, és clau consolidar una organització que estimuli el coneixement i el traslladi a l'àmbit assistencial, amb 
innovació tecnològica per garantir el desenvolupament de les pràctiques més avançades. 
Objectius estratègics i operatius 
1. Desplegar la Missió com a Hospital dual: Comunitari, que atén la seva població de referència i Terciari i d'Alta Complexitat, desenvolupant i liderant 

noves línies referents a Catalunya, Espanya i internacional, i implantar nous programes assistencials 
 1.1 Consolidar l'activitat de Cirurgia Major Ambulatòria. 
 1.2 Desplegar el Projecte de Reforma de l'Atenció Especialitzada (RAE) conjuntament amb la resta de proveïdors de l'Àrea de Referència. 

 1.3 Posar en marxa les línies estratègiques d'activitat com a Hospital Terciari i d'Alta Complexitat a nivell transversal (trasplantaments i 
oncologia) i a nivell específic de cada Institut i Centre (exemple, Cirurgia Fetal). 

2. Desenvolupar de manera harmònica els tres àmbits d'activitat principals de l'Hospital 
 2.1 Garantir activitat assistencial 
 2.2 Intensificar la Docència 
 2.3 Potenciar recerca 
3. Posar en marxa accions per consolidar la posició de l'Hospital com a centre innovador i d'excel·lència, amb una posició com Hospital 

d'avantguarda i incorporant nous coneixements i noves plataformes tecnològiques derivats del progrés científic. 
 3.1 Desplegar l'acord amb Bayer en l'àmbit dels laboratoris. 
 3.2 Desplegar l'acord amb Olympus en l'àmbit quirúrgic. 
4. Assegurar la provisió integral de serveis en coordinació amb altres nivells i proveïdors, promovent acords en assistència, docència i recerca. 
 4.1 Desplegar el Projecte RAE a l'Àrea de Referència. 
 4.2 Seguir desplegant acords amb Hospitals Comarcals per millorar el flux de pacients i la col·laboració de professionals mèdics. 
5. Avançar en el desplegament d'una organització centrada en el pacient i amb la implicació del professional, consolidant el model d'organització i 

gestió dels Instituts i Centres. 
 5.1 Consolidar el model de carrera professional del personal mèdic i desplegar el nou model de carrera professional d'infermeria. 
 5.2 Consolidar el model de gestió basat en els Instituts i Centres. 
6. Captar, desenvolupar i retenir el talent, reforçant les polítiques de recursos humans que permetin canalitzar i immobilitzar el talent. 
 6.1 Revisar i definir les polítiques claus de recursos humans. 
7. Definir i posar en marxa un Pla d'Inversions en infraestructures i espais, equipaments i sistemes d'informació. 
 7.1 Assegurar un pla de finançament de les inversions, de reposició i noves, crítiques pel desenvolupament futur de l'Hospital. 
8. Assolir la sostenibilitat econòmica - financera 
 8.1 Adequar i generar nous ingressos 
 8.2 Optimitzar les despeses amb la màxima eficiència i productivitat 
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Subsector consorcis 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Hospital Clínic i Provincial de Barcelona (8250) 
Programa: Atenció especialitzada de salut (412) 

Serveis / productes / activitats 
1. Desplegar la Unitat de Patologia Vascular Cerebral 
2. Posar en marxa la Unitat d'Accés Vascular 
3. Desplegar el Programa de Cribatge de Càncer de Colon a l'Esquerra de l'Eixample 
4. Posar en marxa i consolidar les noves línies en salut mental d'adults: Maltractaments, Suport a l'Atenció Primària i Psicosis Incipient. 
5. Incrementar l'activitat de Neuroradiologia Intervencionista d'Alta Complexitat 
6. Posar en marxa la funció coordinadora dels Laboratoris de Diagnòstic Prenatal. 
7. Consolidar el Programa de Lipodistrofia Facial associada al VIH 
8. Posar en marxa la posició de l'Hospital com Centre de Referència de Malaltia Importada 
9. Desplegar la part quirúrgica del Programa de Trastorns de Identitat de Gènere 

10. Incrementar l'activitat de teràpia degenerativa associada a l'edat. 
11. Optimitzar els recursos millorant la gestió de cobertures planificades i no planificades d'infermeria 
12. Revisar i actualitzar els protocols actuals d' aïllament i adaptar-los als Procediments Normalitzats de Treball (PNT's) de la Direcció d'Infermeria 
13. Millorar la seguretat, el confort i la qualitat de vida del pacient durant l'estada hospitalària 
14. Millorar el rati de visites successives versus primeres 
15. Millorar la taxa de suspensions de quiròfans 
16. Millorar el % d'altes abans de les 12 hores. 
17. Millorar la taxa de substitució de CMA segons el benchmark 
18. Millorar la taxa de complicacions segons el benchmark 
19. Millorar la taxa de reingressos segons el benchmark 
20. Millorar la taxa de mortalitat segons el benchmark 

  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre d'altes (exclou CMA) Output Nombre  40.023  

2. Nombre de CMAs Output Nombre  7.553  

3. Nombre d'intervencions quirúrgiques Output Nombre  21.928  

4. Nombre de transplantaments Output Nombre  424  

5. Nombre de pacients en llista > 1 any Qualitat Nombre  0  

6. Nombre de pacients en llista espera> 6 mesos Qualitat Nombre  84  

7. Estada mitjana (sense CMA) Qualitat Nombre 
d'estades

 6,84  

8. Ràtio visites successives / primeres Qualitat Nombre  3,67  

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 247.531.682,34
2 Despeses corrents de béns i serveis 171.010.366,33
3 Despeses financeres 10.102.710,15
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 37.105.663,13
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 25.000.000,00
Total despeses 490.750.421,95
Nombre de llocs de treball pressupostats 4.401
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Subsector consorcis 
Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
Servei/Entitat: Consorci Gestió de la Fertilització Agrària de Catalunya (8370) 
Programa: Sanitat vegetal, animal i control de produccions (611) 

Unitat responsable 
Consorci de gestió de la fertilització agrària de Catalunya 
Diagnòstic de la situació 
El 5 de Maig del 2004 es presentava en seu paralamentària el Nou model de gestió de la fertilització per part dels consellers d'Agricultura, Ramaderia i 
Pesca i Medi Ambient i Habitatge. Aquest nou model de fertilització va generar la creació del consorci en acord de govern el Juliol del 2005. El consorci 
està format en l'actualitat per tres departaments de la Generalitat que són Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Medi Ambient i Habitatge i Economia i 
Finances i vuit entitats representatives del sector agrari. Gesfer comença a ser operatiu a partir de l'any 2006. 
L'objecte del consorci ha de ser contribuir a les adequades gestió, tractament o valorització de les matèries susceptibles de ser utilitzades com a 
fertilitzants i esmenes orgàniques a Catalunya, amb especial atenció a les de naturalesa orgànica i amb cura prioritària de les dejeccions ramaderes, 
en un marc de respecte al medi ambient i de desenvolupament sostenible de l'activitat agrària de Catalunya. 
Els trets descriptius de la situació de la fertilització agrària i la gestió de les dejeccions ramaderes són els següents: 
· La gran importància del sector ramader a Catalunya, com a activitat econòmica bàsica tant pel seu pes intrínsec com per l'activitat induïda amunt 
(indústria càrnia) i avall (indústria dels proveïments i serveis) de la cadena productiva i per la implantació territorial que garanteix en bona part 
l'economia de moltes àrees rurals. 
· Per tant, la necessitat ineludible de preservar i afavorir el normal desenvolupament del sector de manera compatible amb les exigències de 
sostenibilitat ambiental. 
· La importància dels censos ramaders, el seu creixement i la seva forta concentració en determinades àrees geogràfiques que generen dificultats en la 
gestió de les dejeccions. 
· La existència de zones designades vulnerables segons Decret 283/1998 i Decret 476/2004, així com el desenvolupament de nova normativa més 
restrictiva com a conseqüència de l'aplicació de la directiva de nitrats. 
· L'encariment continuat dels fertilitzants minerals amb una major utilització de fertilitzants orgànics i especialment les dejeccions ramaderes. 
· La necessitat de la mitigació de les emissions a l'atmòsfera de gasos d'efecte hivernacle a través de la generació d'energies alternatives i renovables 
a partir de la biodigestió de les dejeccions ramaderes. 
En aquest marc, cal aprofundir en els treballs per tal de millorar i d'optimitzar la fertilització i la gestió de les dejeccions ramaderes tot aprofitant les 
oportunitats i donant compliment a l'objecte, criteris d'actuació i funcions de Gesfer. 
 

Missió 
Contribuir a l'adequada gestió, tractament o valorització de les matèries susceptibles de ser utilitzades com a fertilitzants i esmenes orgàniques a 
Catalunya, amb especial atenció a les de naturalesa orgànica i amb cura prioritària de les dejeccions ramaderes, en un marc de respecte al medi 
ambient i de desenvolupament sostenible de l'activitat agrària de Catalunya. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Contribuir a la millor gestió de les matèries orgàniques susceptibles d'ésser usades com a fertilitzants, amb prioritat a les dejeccions ramaderes, 

per tal d'assolir el major grau de valorització amb ple respecte al medi ambient. 
 1.1 Promoure solucions a les problemàtiques locals, tot establint la diagnosi i actuacions a efectuar. 
 1.2 Cercar i impulsar mecanismes i sistemes de finançament per executar les solucions a les problemàtiques locals. 
2. Promoure com a ús principal de les dejeccions ramaderes la fertilització agrícola basada en criteris agronòmics i afavorir-lo posant a disposició del 

sector agrari el millor coneixement agronòmic disponible. 
 2.1 Facilitar la intermediació i logística de la distribució entre zones excedentàries. 
 2.2 Desenvolupar actuacions de divulgació per la millora de la fertilització i la gestió de les dejeccions ramaderes. 
 2.3 Posar a disposició del sector agrari eines per la millora de la fertilització i la gestió de les dejeccions ramaderes. 
 2.4 Posar a disposició del sector informació i coneixements per la millora de la gestió de la fertilització i les dejeccions ramaderes. 
3. Propiciar l'ús correcte de qualsevol fertilitzant, de naturalesa orgànica o mineral, de manera que es garanteixi i es millori la qualitat dels sòls i les 

aigües, en tant que medis receptors principals. 
 3.1 Generar el coneixement sobre fertilització adaptat a la realitat local i aplicar-lo en base a l’assessorament. 
 3.2 Promoure la millor gestió de la fertilització combinada orgànica/mineral. 
 3.3 Promoure el funcionament de les existents o de noves entitats de gestió de dejeccions ramaderes conjuntes. 
4. Col·laborar amb els sector agrari, amb l'Administració i amb qualsevol altra agent implicat per al correcte compliment de les disposicions 

normatives relatives a l'ús de matèries fertilitzants. 

 4.1 Posar a disposició del sector agrari eines informàtiques per poder donar compliment a les obligacions normatives derivades de la gestió dels 
fertilitzants i les dejeccions ramaderes. 

 4.2 Prestar serveis a l'administració en l'àmbit de la gestió de les dejeccions ramaderes. 
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Subsector consorcis 
Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
Servei/Entitat: Consorci Gestió de la Fertilització Agrària de Catalunya (8370) 
Programa: Sanitat vegetal, animal i control de produccions (611) 

Serveis / productes / activitats 
1. Actualització i manteniment de bases de dades relacionades amb la gestió de les dejeccions ramaderes. 
2. Plans per la millora de la fertilització agrària. 
3. Suport al desenvolupament de Plans conjunts de fertilització (orgànic/mineral). 
4. Diagnosi i planificació estratègica a territoris delimitats. 
5. Suport a la gestió d'entitats de gestió de dejeccions ramaderes conjuntes. 
6. Organització de jornades i seminaris. 
7. Pàgina web de gestió de dejeccions ramaderes. 
8. Generació i distribució d'informació al sector per la millora de la gestió de les dejeccions ramaderes. En els següents àmbits: 

· Fertilització. · Tractaments. · Explotacions ramaderes. · Gestió de les olors. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Explotacions usuàries respecte el total del registre de 

dejeccions 
Resultats %  10,00  

2. Explotacions assesorades per plans per la millora de la 
fertilització agrària 

Output Nombre  350  

3. Iniciatives de gestió conjunta a les quals s'ha donat suport Output Nombre  5  

4. Jornades i seminaris amb participació o organització per part 
de l'entitat 

Output Nombre  6  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Medi ambient 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 561.182,03
2 Despeses corrents de béns i serveis 565.905,87
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 38.150,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 1.165.237,90
Nombre de llocs de treball pressupostats 12
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Subsector consorcis 
Departament de Treball 
Servei/Entitat: Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (8390) 
Programa: Qualificació professional (334) 

Unitat responsable 
Direcció del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya 
Diagnòstic de la situació 
L'estratègia europea de Lisboa de l'any 2000 es va fixar com a objectiu que Europa es convertís en l'economia del coneixement més dinàmica i 
competitiva del món l'any 2010, i revisat aquest objectiu per la Comissió Europea, es rellança l'estratègia en matèria de f ormació professional 
mitjançant el Programa d'acció comunitària d'aprenentatge permanent 2007-2013. Els constants canvis en el mercat laboral com a conseqüència del 
seu dinamisme, la demanda de nous perfils professionals i la necessitat de promoure la formació al llarg de la vida de les persones, fa necessària una 
resposta per part dels organismes públics competents en matèria de formació professional per a l'ocupació en la promoció de la formació professional 
en els diferents sectors productius, així com l'ordenació i l'a creditació de les competències professionals de les persones treballadores. A Catalunya, 
l'índex de participació dels treballadors/r es en actiu en formació contínua és encara molt baix en relació amb d'altres països europeus per la qual cosa 
és necessari continuar  amb la promoció de plans de formació destinats a treballadors/res prioritàriament ocupats/des amb la participació dels agents 
socials i cercar noves fórmules de gestió que permetin millorar la qualitat de la formació. 
 

Missió 
Millorar la qualificació professional de les persones treballadores mitjançant la promoció de plans de formació intersectorials i sectorials i accions de 
suport, acompanyament i accions a la formació, amb la finalitat de millorar l'ocupabilitat i la promoció personal i professional dels treballadors/res i, 
conseqüentment la competitivitat de les empreses catalanes, especialment les Pimes. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Millorar la qualitat de la formació professional per a l'ocupació, incrementant l'oferta formativa amb formació basada en el Catàleg  de 

Qualificacions Professionals de Catalunya i amb formació certificable per entitats oficials. 

 1.1 Incrementar fins a un 10% el nombre de beneficiaris d'accions formatives basades en certificats de professionalitat o altres certificats oficials 
de reconeixement de competències professionals. 

 1.2 Incrementar del 6% al 8% el nombre d'actuacions de control i seguiment que realitza el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya de 
les entitats beneficiàries de les subvencions dels plans de formació. 

 1.3 Difondre fins a 5 estudis en matèria de formació contínua en el marc de les accions complementàries i d'acompanyament a la formació 
d'exercicis anteriors. 

2. Incrementar la participació de les persones treballadores (població ocupada) en la formació al llarg de la vida. 

 2.1 Impulsar entre els empresaris la participació dels treballadors/res en les diferents modalitats de formació amb la realització d´un mínim de 20 
sessions informatives i difondre les diferents modalitats de formació que tenen al seu abast els treballadors/res. 
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Subsector consorcis 
Departament de Treball 
Servei/Entitat: Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (8390) 
Programa: Qualificació professional (334) 

Serveis / productes / activitats 
1. Promoure i difondre plans de formació d'oferta adreçats a treballadores/res prioritàriament ocupats. 
2. Fer un estudi per definir el repertori d'accions formatives intersectorial i sectorial del plans de formació que millor s'adeqüi a l es necessitats de les 

empreses i de les persones treballadores a Catalunya. 
3. Promoure estudis d'investigació i prospecció del mercat de treball en el marc de les accions de suport, acompanyament i accions complementàries 

a la formació, que millor contribueixin a la millora i l'eficàcia del sistema de formació professional per a l'ocupació. 
4. Crear un espai dins del web del Consorci per a difondre els estudis d'exercicis anteriors que millor valoració hagin tingut en la se va execució. 
5. Gestionar un nou programa de beques i ajuts per a treballadors desocupats que participin en accions de formació contínua en col·laboració amb el 

Servei d'Ocupació de Catalunya. 
6. Incrementar quantitativament el nombre de visites de seguiment i control arreu del territori respecte el pla de seguiment anterior. 
7. Revisar el repertori d'accions formatives dels plans de formació per tal que s'adeqüi millor a les necessitats del mercat de treball , en col·laboració 

amb els agents socials. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre d'especialitats lligades al catàleg de Qualificacions 

professionals 
Output Nombre  50  

2. % de participants en accions amb certificats oficials Output %  10,00  

3. Nombre d'estudis publicats d'accions complementàries 
anteriors 

Output Nombre  5  

4. % d'increment d'accions de control i seguiment pel CFCC a les 
entitats beneficiàries 

Resultats %  2,00  

5. Nombre de sessions divulgatives de les modalitats de formació 
entre empresaris i treballadors/res 

Output Nombre  20  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Gènere, Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 1.942.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 571.039,80
3 Despeses financeres 200,00
4 Transferències corrents 25.574.510,20
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 292.250,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 28.380.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 39
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Subsector consorcis 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA) (7060) 
Programa: Qualificació professional (334) 

Unitat responsable 
Consorci de Promoció Comercial de Catalunya 
Diagnòstic de la situació 
L'arribada, en els darrers anys, de nous treballadors i noves treballadores, bàsicament en un percentatge molt important, procedents de la nova 
immigració, a diferents professions del sector comercial i turístic, per ocupar llocs de treball d'alt nivell de relació amb el client final, ha provocat una 
disminució de la qualitat del servei de les empreses catalanes del sector comercial i turístic, tal com reconeixen els seus representants patronals. 
Per posar un exemple, segons l'estudi realitzat pel Gremi de Restauració de Barcelona amb el títol de Estudi comparatiu de les diferents necessitats 
formatives dels treballadors immigrants del sector de l'hostaleria, indica que en només tres anys es preveu que el 75% dels treballadors del sector 
procedeixin de la nova immigració. 
Aquest escenari fa que calgui dissenyar i executar polítiques de formació adaptades a la realitat del sector, i en concret per tots aquells treballadors i 
treballadores que estan ja treballant en el sector sense cap o molt poca formació tècnica per a desenvolupar les responsabilitats del seu lloc de treball i 
amb cap o poca capacitació lingüística en català. 
 

Missió 
Millorar la qualificació professional de les persones treballadores del sector comercial i turístic català, mitjançant el disseny i l'execució de noves 
accions formatives adaptades a la realitat del sector, per tal d'incrementar la qualitat del servei d'atenció al client, millorant així la competitivitat de les 
empreses comercials i turístiques catalanes. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Millorar la capacitació tècnica i lingüística en llengua catalana de les persones treballadores de les empreses del sector comercial i turístic català 

que realitzen atenció directa amb els clients finals de les empreses. 
 1.1 Incrementar en un 100% el nombre de personal del servei de sala de la restauració formats durant l'exercici 2008 
 1.2 Dissenyar i assolir la formació de 1.500 persones del servei d'habitacions del sector hoteler 
 1.3 Dissenyar i assolir la formació de 250 persones del servei de dependència del sector flequer i pastisser 
 1.4 Dissenyar i assolir la formació de 500 persones pel servei de dependents/es del sector comercial català 
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Subsector consorcis 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA) (7060) 
Programa: Qualificació professional (334) 

Serveis / productes / activitats 
1. Desenvolupar 200 edicions del curs PROFIT per al servei de sala de la restauració catalana 
2. Dissenyar i desenvolupar 150 edicions del curs PROFIT per al servei d'habitacions del sector hoteler català 
3. Dissenyar i desenvolupar 25 edicions del curs PROFIT per al servei de dependència del sector flequer i pastisser català 
4. Dissenyar i desenvolupar 50 edicions del curs PROFIT per al servei de dependència del sector comercial català 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre de cursos realitzats Output Nombre  425  

2. Cost per edició de curs realitzat Input EUR  3.500,00  

3. Percentatge d'alumnes que abandonen el curs respecte els 
matriculats 

Resultats %  15,00  

4. Percentatge d'alumnes que acrediten el curs respecte els 
matriculats 

Resultats %  75,00  

5. Cost per alumne que acredita superar el curs Eficiència EUR  410,00  

6. Índex de satisfacció dels alumnes del curs (escala 0-10) Qualitat Nombre  8,50  

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 58.280,23
2 Despeses corrents de béns i serveis 741.719,77
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 800.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 3
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Subsector consorcis 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA) (7060) 
Programa: Suport a l'Agroindústria, comerc.,i regul. mercats (613) 

Unitat responsable 
Consorci de Promoció Comercial de Catalunya 
Diagnòstic de la situació 
Els sectors agroalimentari i turístic a Catalunya tenen un importància fonamental en el futur de l'economia catalana, tal com queda recollit en Pla de 
Govern 2007-10, punt 3 "Potenciar una economia plena i dinàmica en un territori sostenible". 
Catalunya parteix d'un llarg i ric bagatge en el sector (per esmentar dos exemples, el gremi més antic d'Europa és el Gremi de Flequers de Barcelona, 
o el primer llibre de receptes es va escriure en català), juntament amb la capacitat creativa de cuiners i cuineres del país que han esdevingut referents 
a nivell mundial, així com una gran varietat i qualitat dels nostres productes, una extensa innovació en els sistemes de producció, i la multitud 
d'activitats, fires i esdeveniments entorn la gastronomia i els productes propis del país al llarg de tot l'any. Tot plegat situen actualment Catalunya amb 
un potencial de futur en el sector molt important. 
Aquest potencial, però, és en molts aspectes està poc aprofitat. Per posar un parell d'exemples, només el 25% de vi que es consumeix a l'àrea 
metropolitana de Barcelona és d'origen català, tot i Catalunya sigui un país productor de vins de reconeixement internacional; o tot i ser un país que 
produeix el que la majoria d'experts consideren dels millors olis del món, una part molt important d'aquesta producció s'acaba exportant a països 
tercers, mentre que al mateix temps Catalunya és clarament deficitària i importadora en olis i matèries grasses. 
Essent un país amb productors i elaboradors de productes agroalimentaris de gran qualitat, i essent tanmateix un país deficitari en pràcticament tots 
els aliments, es constata que amplis sectors de la població catalana no coneixen aquests productes i/o no saben on els poden trobar/comprar. 
I tot això és encara més sorprenent, i potencialment millorable, si tenim en compte el relleu social que ha agafat la gastronomia a casa nostra, amb 
cuiners de prestigi mundial i que són potencials prescriptors dels nostres productes, de la nostra gastronomia i tot el que això envolta, arreu del món. 
L'explicació fonamental d'aquests dèficits és que no s'ha treballat suficientment l'acció de generar sinèrgies entre consumidors d'aquests productes 
amb els productors, elaboradors, distribuïdors i restauradors. 
En aquest context es constata com a factor favorable la creixent demanda social pel producte de proximitat, vinculat a l'apropament entre productor i 
consumidor, l'estacionalitat i la qualitat (proximitat comporta la possibilitat d'adquirir el producte en el seu moment més òptim de consum i amb els 
mínims processos per allargar-ne la seva perdurabilitat), pel consum responsable i la contribució a la millora ambiental (reducció de les emissions de 
gasos derivats del transport des de destins llunyans), el suport als productes locals i la diversitat culinària i agroalimentària (en detriment d'una 
globalització uniformalitzadora i empobridora en els gustos i la varietat), i el compromís en generar sinèrgies amb l'entorn més proper per tal de 
vertebrar un país més sostenible. 
El present programa s'emmarca doncs en un actual context prou complexa i delicat pel sector, però alhora amb un potencial i unes bones perspectives 
si es canalitzen correctament diverses accions de suport per part del Govern. 
 

Missió 
Augmentar i consolidar nous canals de comercialització, de forma conjunta i coordinada amb els principals agents del sector, amb la finalitat de donar 
una millor sortida al mercat dels productes agroalimentaris catalans de qualitat; promoure la gastronomia catalana, a través d'accions coordinades amb 
el sector turístic cada cop més interessat en la gastronomia, els productes locals diferenciats i la riquesa culinària i cultural que al seu entorn s'hi 
desenvolupa. El programa va dirigit, doncs, a productors, distribuïdors, restauradors i empreses del sector, per tal de dotar-les d'instruments interactius 
i dinàmics que generin complicitats comercials estables entre si i amb els consumidors i generin, per tant, un major valor afegit a la seva activitat. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Millorar la competitivitat de les empreses del sector mitjançant la promoció de canals de comercialització interactius i dinàmics, i posant especial 

èmfasi en el potencial que ofereix actualment la gastronomia catalana i el turisme gastronòmic. 
 1.1 Desenvolupar nous canals de comercialització directa entre productors agroalimentaris, distribuïdors, restauradors i gastrònoms 
 1.2 Incrementar en un 15% el consum dels productes agroalimentaris catalans de qualitat a Catalunya 

 1.3 Incrementar en un 15% l'oferta turistica-ecogastronòmic, és a dir, la que s'adreça especialment al públic que cerca apropar-se i assaborir al 
producte en el seu entorn 

 1.4 Duplicar el nombre de visites i d'usuaris del portal gastroteca.cat 

 1.5 Desenvolupar i promoure una marca de reconeixement dels restaurant dels país que ofereixen una carta amb productes de proximitat i 
aconseguir que durant el 2009,50 restaurants s'incorporin en la iniciativa 

 1.6 Crear i promoure una llotja virtual (previsiblement dins el mateix portal gastroteca.cat) pels professionals del sector amb un mínim de 50 
empreses 

 1.7 Crear espais interactius d'àmbit local com a mínim en 5 comarques (prova pilot) entre els diferents sectors implicats (productors, elaboradors, 
comerciants, distribuïdors, restauradors, tècnics) 
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Subsector consorcis 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA) (7060) 
Programa: Suport a l'Agroindústria, comerc.,i regul. mercats (613) 

Serveis / productes / activitats 
1. Desenvolupar i implantar accions per a l'establiment i consolidació de nous canals de comercialització locals entre els sectors: 

productors, elaboradors, comerciants, distribuïdors, restauradors i consumidors 
2. Desenvolupar i implantar una marca de reconeixement dels restaurant dels país que ofereixen una carta amb productes catalans de qualitat 
3. Establir accions d'assessorament, formació i benchmarking per tal de promoure el turisme ecogastronòmic, vinculant turisme amb gastronomia, 

productes locals i territori 
4. Promoure accions d'assessorament i formació per incrementar l'eficiència i eficàcia de la presència de les empreses del sector a les fires 
5. Desenvolupament tecnològic del portal gastroteca.cat (versió 2.0): geolocalitzador; secció per a professionals; llotja virtual, etc 
6. Promoure accions de captació del turisme ecogastronòmic (sector turístic emergent) a nivell nacional i internacional; traducció del portal 

gastroteca.cat a diferent idiomes; elaboració de material promocional; presència a fires 
7. Elaboració i difusió d'un butlletí electrònic mensual específic pel sector 
8. Suport a la presència de les empreses a les fires sectorials 
9. Disseny - recolzament en iniciatives de comercialització i venda directa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre d'establiments registrats al portal Gastroteca.cat Output Nombre  1.725  

2. Nombre de visites (mes) del portal Gastroteca.cat Output Nombre  20.000  

3. Nombre de persones/ entitats registrades al butlletí de la 
Gastroteca (cat) 

Output Nombre  640  

4. Resultats avaluació usuaris del portal Gastroteca.cat 
(enquesta) 

Qualitat Nombre  7  

5. Nombre de restaurants adscrits a la marca identificadora cuina 
catalana 

Output Nombre  50  

6. Nombre d'empreses participants / beneficiàries club gastroteca Output Nombre  100  

7. Nombre d'empreses assistents a la fira Biofach Output Nombre  23  

8. Nombre d'entrevistes concertades empreses fira Biofach Output Nombre  60  

9. Increment nombre d'empreses participants a la campanya de 
Nadal 

Resultats %  50,00  

10. Increment nombre de lots productes catalans venuts en la 
campanya Nadal 

Resultats %  50,00  

11. Nombre rutes adscrits com oferta turisme ecogastronòmic Output Nombre  25  

12. Nombre empreses proveïdores marca Catalunya Output Nombre  28  

13. Nombre punts de venda productes marca Catalunya Output Nombre  100  

14. Increment volum facturació marca  Catalunya Resultats EUR  1.000.000  

Impacte sobre polítiques transversals 
Gènere, Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 72.652,99
2 Despeses corrents de béns i serveis 727.317,01
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 30,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 800.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 3
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Subsector consorcis 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA) (7060) 
Programa: Ordenació i promoció del comerç i l'artesania (641) 

Unitat responsable 
Consorci de Promoció Comercial de Catalunya 
Diagnòstic de la situació 
Catalunya es caracteritza per haver consolidat, al llarg dels anys, un model propi de comerç en què coexisteixen equilibradament els diferents formats 
de la distribució detallista. Al nostre país, el comerç ha estat un factor clau en la configuració de ciutats compactes, complexes i socialment 
cohesionades on un gran nombre de petites i mitjanes empreses comercials exerceixen una important funció vertebradora i de proximitat del ciutadà. 
En un entorn canviant de la distribució, cal l'adequació permanent de les estructures comercials en els àmbits de la moda, l'artesania i el comerç 
interior per tal que el model continuï sent competitiu, eficient i integrador en el marc de la funció econòmica i social que desenvolupa. Aquesta situació, 
en tractar-se d'un sector clau per a l'economia del país, afecta l'estructura de les petites i mitjanes empreses de la distribució, la moda i el petit artesà, 
així com altres agents implicats directament com són els ajuntaments, les cambres de comerç i organitzacions empresarials, però també indirectament 
altres sectors econòmics que participen en la cadena de subministrament i, finalment, els consumidors, en tant que se'ls ha de garantir una capacitat 
d'elecció en el conjunt del territori. 
 

Missió 
Fomentar i promoure el model català de comerç de la petita i mitjana empresa comercial, en trama urbana, que vertebra els pobles i ciutats de 
Catalunya, així com impulsar millores de competitivitat en sectors estratègics pel seu valor en la identitat del país, com artesania mitjançant mesures 
d'acció directa i mesures de suport i foment. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Aconseguir consolidar i potenciar un model de comerç urbà eficient i eficaç basat en l'oferta de proximitat i caracteritzat per una estructura de 

petites i mitjanes empreses autòctones, establertes en la trama urbana de les nostres ciutats 
 1.1 Aconseguir identificar i potenciar els centres comercials a cel obert 
 1.2 Millorar infraestructures de caràcter comercial 
 1.3 Millorar les estructures de comercialització de proximitat en municipis petits 
 1.4 Fomentar els processos d'integració comercial a nivell sectorial en els canals de distribució 
 1.5 Identificar les empreses familiars catalanes amb vocació d'expansió 
 1.6 Millorar els canals de comercialització de les produccions catalanes 
2. Millorar el coneixement del sector comercial 
 2.1 Incrementar les activitats d'informació i difusió 
3. Impulsar el valor de l'artesania catalana 
 3.1 Consolidar l'aplicatiu creat per a la gestió interna dels incentius 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2009  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

 

1007 

 

Subsector consorcis 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA) (7060) 
Programa: Ordenació i promoció del comerç i l'artesania (641) 

Serveis / productes / activitats 
1. Establir mecanismes de cooperació amb les Cambres de Comerç i altres entitats per al desenvolupament d'actuacions de suport a l'empresa 

comercial 
2. Establir línies d'incentius en ela àmbits de la millora individual de la competitivitat del sector comercial a Catalunya, en dels projectes col·lectius de 

cooperació empresarial i millora de les infraestructures, firal de Catalunya i de l'artesania catalana. 
3. Establir projectes d'acció directa per impulsar el coneixement i la competitivitat del comerç, en coordinació amb altres entitats, i afectant diferents 

àmbits (social, mediambiental, de qualificació comercial,...). 
4. Programar exposicions, taules rodones, conferències, seminaris i accions comercials a Artesania de Catalunya. 
5. Desenvolupar un cens d'artesans que reflecteixi la realitat del sector. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Evolució del nombre d'establiments comercials Entorn Nombre 105.000 103.000  

2. Percentatge de població ocupada en el sector comercial Entorn % 17,00 16,00  

3. Nombre sol.licituds resoltes en l'àmbit dels Projectes col·lectius 
en l'àmbit del comerç 

Output Nombre 550 500  

4. Nombre sol.licituds resoltes en l'àmbit dels Projectes 
Individuals en l'àmbit del comerç 

Output Nombre 2.200 2.000  

5. Nombre sol.licituds resoltes en l'àmbit de l'artesania Output Nombre 600 600  

6. Inversió generada en l'àmbit dels Projectes Col·lectius en 
l'àmbit del comerç 

Resultats MEUR 85,00 100,00  

7. Inversió generada en l'àmbit dels Projectes Individuals en 
l'àmbit del comerç 

Resultats MEUR 88,00 120,00  

8. Incentiu generat en l'àmbit dels Projectes Col·lectius en l'àmbit 
del comerç 

Resultats MEUR 12,00 12,00  

9. Incentiu generat en l'àmbit dels Projectes Individuals en l'àmbit 
del comerç 

Resultats MEUR 16,80 10,00  

10. Incentiu generat en l'àmbit de l'artesania Resultats MEUR 1,30 0,79  

11. Percentatge de població ocupada en el sector Entorn %  16,00  

12. Nombre sol·licituds resoltes en l'àmbit dels Projectes 
col·lectius 

Output Nombre  500  

13. Nombre sol·licituds resoltes en l'àmbit dels Projectes 
Individuals 

Output Nombre  2.000  

14. Nombre sol·licituds resoltes en l'àmbit de l'artesania Output Nombre  600  

Impacte sobre polítiques transversals 
Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 2.493.891,60
2 Despeses corrents de béns i serveis 2.273.619,40
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 1.470.000,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 673.548,00
7 Transferències de capital 12.790.000,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 19.701.059,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 45
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Subsector consorcis 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA) (7060) 
Programa: Internacional., prom. i foment del comerç exterior (642) 

Unitat responsable 
Consorci de Promoció Comercial de Catalunya 
Diagnòstic de la situació 
En els darrers anys Catalunya ha avançat considerablement en l'àmbit de la internacionalització, en paral·lel a l'evolució de les principals economies 
desenvolupades del món. Les exportacions, importacions i inversió directa a l'exterior, variables totes elles definitòries del grau d'internacionalització de 
l'economia, han experimentat una evolució positiva. No obstant això, tot i que Catalunya encapçala el sector exterior de l'Estat espanyol, ja que 
representa el 27'5% de les exportacions espanyoles (xifra que se situa sobre el pes del PIB), encara existeix un important potencial de creixement en 
el camp de la internacionalització, sent necessari treballar el conjunt de factors que afecten a la competitivitat internacional de les nostres empreses i 
de la nostra economia. Tot aquest procés se situa en un context de profunda transformació dels escenaris internacionals i qüestionament del moment 
econòmic vigent. Actualment, amb la debilitat de la demanda interna, les empreses han de fixar-se com un dels seus objectius prioritaris, a curt i a llarg 
termini, l'obertura de nous mercats que els permeti mantenir i/o incrementar el seu nivell de producció. 
 

Missió 
El COPCA cobrirà tot l'espectre de necessitats d'internacionalització del teixit empresarial de Catalunya, proporcionarà solucions específiques per a 
qualsevol empresa, adaptades a la seva dimensió i al seu sector d'activitat, i oferirà solucions per a totes les fases del procés d'internacionalització, 
atenent les necessitats tant d'aquelles empreses que encara no han començat i volen fer el primer pas, com de les que estan implantades a l'exterior i 
busquen oportunitats concretes d'inversió o diversificació amb especial atenció a aquells projectes que fomentin la cooperació entre empreses. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Posicionar Catalunya en el seu entorn econòmic com una de les millors pràctiques en comerç exterior 
 1.1 Capturar potencial exportador en sectors principals 
 1.2 Actuar sobre els models de gestió de l'empresa exportadora 
 1.3 Potenciar un model de servei personalitzat per a la petita empresa 
2. Impulsar una nova generació d'empreses catalanes de caràcter multinacional 
 2.1 Recolzar les empreses amb presència permanent a l'exterior 
 2.2 Crear instruments de suport a la implantació a l'exterior 
3. Desenvolupar polítiques proactives en sectors amb potencial creixement, especialment en l'àmbit dels serveis 
 3.1 Fomentar clústers estratègics 
 3.2 Internacionalitzar el sector serveis 
4. Fomentar la internacionalització de sectors amenaçats per la competència internacional 
 4.1 Incidir en els elements internacionals que condicionen la cadena de valor 
5. Consolidar el COPCA com l'instrument cohesionador dels agents de la internacionalització de Catalunya 
 5.1 Potenciar l'Observatori de Mercats Exteriors 
 5.2 Potenciar la xarxa exterior del COPCA 
 5.3 Reforçar i incrementar la participació dels agents de la internacionalització en base al model de Consorci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2009  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

 

1009 

 

Subsector consorcis 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA) (7060) 
Programa: Internacional., prom. i foment del comerç exterior (642) 

Serveis / productes / activitats 
1. Desenvolupament dels programes de promoció internacional 
2. Programa de Missions Empresarials 
3. Programes d'iniciació a l'exportació (Nex, Microempresa) 
4. Programa de diversificació exterior 
5. Incorporació de nous vectors al programa NEI 
6. Catalunya B2B, Plataforma en sistema web per a la gestió i promoció internacional de la PIME Catalana 
7. Posar a disposició de les empreses instruments de finançament a la inversió 
8. Programa de suport a les marques catalanes a l'exterior 
9. Creació d'àrees d'aterratge a l'exterior 

10. Desenvolupament de plans estratègics sectorials (internacionalització de clústers empresarials) 
11. Impulsar els programes d'internacionalització del sector serveis 
12. Programa de Contractació Pública internacional / fons de consultoria internacional 
13. Promoure la cooperació empresarial en l'àmbit de la internacionalització 
14. Potenciar l'Observatori de Mercats Exteriors 
15. Potenciar la xarxa exterior del COPCA i la xarxa d'agències per a la internacionalització 
16. Desenvolupament de les comunitats d'interès de l'Anella Internacional 
17. Reforçar el paper de les entitats membres del COPCA 
18. Programes de formació. Beques, aules, jornades ... 

  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Increment de les exportacions Resultats % 7,53 8,00 0,10  

2. Increment nombre d'empreses exportadores regulars Resultats Nombre 11.941 15.000 15.000  

3. Empreses participants en programes d'iniciació Output Nombre 175 175  

4. Projectes de servei IDE avaluats Output Nombre 80 80  

5. Nombre de projectes gestionats per la xarxa exterior Output Nombre 550 700  

6. Nombre de sol.licituds d'incentius en l'àmbit del comerç Output Nombre 2.500 3.500  

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 5.475.500,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 7.002.129,39
3 Despeses financeres 25.000,00
4 Transferències corrents 9.147.000,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 600.000,00
7 Transferències de capital 14.037.370,00
8 Variació d'actius financers 555.000,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 36.841.999,39
Nombre de llocs de treball pressupostats 102
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Subsector consorcis 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA) (7060) 
Programa: Foment empresarial (661) 

Unitat responsable 
Consorci de Promoció Comercial de Catalunya 
Diagnòstic de la situació 
El dia 22 de maig de 2007 es va presentar al Govern de la Generalitat el Pla de dinamització de la moda catalana 2007-2010 que pretén impulsar la 
moda catalana mitjançant diverses línies d'actuació: ajuts a l'internacionalització per tal de donar a conèixer els dissenyadors catalans arreu del món i 
impulsar les accions que pugin emprendre a nivell internacional, vinculació de creativitat i indústria, tot impulsant el contacte entre els dissenyadors i 
l'industria tèxtil catalana, suport financer per tal de donar eines financeres perquè puguin portar endavant les seves col·leccions, event de moda a 
Barcelona, que situï Barcelona com a referent de moda internacional de joves dissenyadors catalans independent i com a ciutat referent en moda, 
suport al talent emergent mitjançant el suport a joves dissenyadors emergents amb projectes de formació empresarial, i suport directe en espais 
perquè desenvolupin les seves col·leccions, assessorament i suport comercial i en premsa. 
 

Missió 
Impulsar millores de competitivitat en sectors estratègics pel seu valor en la identitat del país com és el sector de la moda mitjançant mesures de 
suport i foment. Desenvolupar el Pla de dinamització de la Moda 2007-2010 i potenciar el sector de la moda catalana. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Ajudar a l'internacionalització dels dissenyadors catalans 
 1.1 Mantenir els ajuts per desfilar en passarel·les internacionals 
 1.2 Mantenir els ajuts per participar en showrooms internacionals 
 1.3 Mantenir els ajuts per obertura de tendes col·lectives a l'estranger 
 1.4 Organitzar el showroom Barcelona a Paris amb dissenyadors catalans 
2. Vincular els dissenyadors catalans amb l'industria tèxtil catalana 
 2.1 Potenciar el projecte Physic 
 2.2 Oferir nous serveis dins del projecte Physic 
3. Event de moda a Barcelona 
 3.1 Consolidar el 080 Barcelona Fashion com a referent de moda internacional 
 3.2 Incrementar la presència mediàtica a l'event 
 3.3 Incrementar la presència de possibles compradors a l'event 
4. Donar suport financer als dissenyadors 
 4.1 Negociar amb l'ICF noves vies de financiació pel corrent 
 4.2 Potenciar amb l'ICF el finançament dels actius fixs 
5. Suport al talent emergent 
 5.1 Potenciar als 10 dissenyadors del projecte Bressol en el seu segon any al projecte 
 5.2 Introduir al projecte Bressol als 5 dissenyadors que han fet pràctiques amb dissenyadors estrangers durant el 2008 
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Subsector consorcis 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA) (7060) 
Programa: Foment empresarial (661) 

Serveis / productes / activitats 
1. Organitzar i donar a conèixer dos edicions del 080 Barcelona Fashion 
2. Donar suport als 15 dissenyadors emergents afincats a Catalunya i seleccionats per participar al projecte Bressol 
3. Dissenyar noves vies de interconexió amb el sector de la moda, tant a Catalunya com internacionals 
4. Establir vincles amb l'industria tèxtil i els dissenyadors mitjançant el projecte Physic 
5. Organitzar dues edicions del showroom Barcelona a Paris 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre d'edicions del 080 Barcelona fashion Output Nombre  2  

2. Dissenyadors participants al projecte bressol Output Nombre  15  

3. Dissenyadors participants al projecte physic Output Nombre  11  

4. Participants per edició al Showroom Barcelona Output Nombre  10  

5. Nombre d'edicions del showroom Barcelona a Paris Output Nombre  2  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 294.227,76
2 Despeses corrents de béns i serveis 4.119.661,49
3 Despeses financeres 36.453,60
4 Transferències corrents 2.172.589,15
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 80.000,00
7 Transferències de capital 299.000,00
8 Variació d'actius financers 160.000,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 7.161.932,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 7
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Subsector consorcis 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Consorci Centre d'Estudis Demogràfics (7120) 
Programa: Recerca i Desenvolupament (571) 

Unitat responsable 
Centre d'Estudis Demogràfics 
Diagnòstic de la situació 
Catalunya, tant per la seva història i la seva tradició com per la seva realitat econòmica i social actual, ha d'ocupar una posició avançada en el conjunt 
d'Europa pel que fa al sistema de recerca i innovació. Disposar d'un sistema potent és una condició necessària perquè Catalunya tingui el paper que li 
correspon en el procés de construcció europea i amb vista a l'objectiu establert en el Consell Europeu de Lisboa (2000) segons el qual Europa ha de 
ser l'economia basada en el coneixement més competitiva i dinàmica del món, capaç de créixer econòmicament d'una manera sostenible amb més i 
millors llocs de treball i amb una cohesió social més gran. Aquest objectiu genèric es va concretar en el Consell Europeu de Barcelona (2002), en el 
qual es va fixar com a objectiu assolir l'any 2010 que la inversió en recerca i desenvolupament representi el 3% del PIB, i que dos terços d'aquesta 
inversió provingui del sector privat. El Pla de Recerca i Innovació de Catalunya 2005-2008 (PRI) és una de les principals eines polítiques per a 
possibilitar a mig termini el salt endavant que Catalunya necessita en el camp de la recerca i la innovació. La plena participació de Catalunya en el 
procés d'avançar vers la societat del coneixement requereix una aposta clara i decidida per impulsar la recerca i el desenvolupament tecnològic (R+D) i 
la capacitat d'innovació del país. El PRI inclou un programa específic de centres de recerca. 
Aquest programa té com un dels seus objectius la  potenciació de centres de recerca ja existents -és el cas del Centre d'Estudis Demogràfics (CED)- 
per tal que assoleixin una dimensió i un nivell que els permeti estar presents i competir amb èxit internacionalment i aprofitar les possibilitats que 
s'obren en el marc del nou Espai Europeu de Recerca. Entre les línies de recerca que el PRI prioritza per ser d'interès estratègic per Catalunya, es 
troba la recerca en desenvolupament social i cultural, que inclou diversos camps de les ciències socials i de les humanitats, esmentant de manera 
específica: l'economia, la demografia, l'arqueologia i la història de Catalunya. Ja en el 1985, quan es constituí el CED (Decret 207/1985, de 15 de juliol) 
com a consorci integrat per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona, es responia a la necessitat dels estudis de població per 
la interdepedència dels fets demogràfics amb els factors econòmics, geogràfics, històrics, socials i psicològics, que relacionen la demografia amb altres 
ciències. En el primer contracte programa signat amb el departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de recerca el 12 de juny de 
2003, es donà un nou impuls per a l'assoliment de l'exel.lència d'aquest centre de recerca que ja havia arribat a un grau de maduresa que en permetia 
aquesta exigència. Aleshores s'incentivà la seva internacionalització en base a diverses línies de millora que han donat els seus fruïts, situant-lo en un 
nivell altament competitiu, nivell que es vol mantenir en els propers anys tot consolidant la carrera del seu personal investigador, la seva presència 
internacional i la seva participació en projectes d'R+D. Recentment aquests objectius i línies d'actuació van estar recollits en el Pla Estratègic del CED 
2007-2010 que ha de posicionar-nos com a centre d'excel.lència a nivell europeu. 
 

Missió 
Contribuir a un millor coneixement i comprensió de les pautes i tendències de la demografia catalana, especialment en el context espanyol i europeu, 
mitjançant la recerca bàsica i aplicada en demografia, la formació d'especialistes i la difusió del coneixement en la matèria, per respondre a les 
demandes de la societat i contribuir a la millora en el disseny de polítiques públiques i la presa de decisions d'organismes de l'àmbit públic, i també del 
privat. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Incentivar una producció científica de qualitat i la internacionalització de l'activitat investigadora. 
 1.1 Aconseguir realitzar projectes de recerca en l'àmbit de la demografia (per via competitiva i de convenis). 
 1.2 Mantenir la proporció del nombre de doctors investigadors principals de projectes competitius respecte del nombre de doctors (entorn al 40%)

 1.3 Aconseguir que un 10% del personal doctor tingui un contracte finançat per algun programa per a postdoctorats (Juan de la Cierva, Ramón y 
Cajal, Beatriu de Pinós o similars). 

 1.4 Complementar la  tasca d'assessorament del Consell de Govern del CED amb un Comitè científic internacional. 
2. Potenciar els programes formatius de personal investigador en Demografia. 

 2.1 Donar suport docent i de gestió al Doctorat i al Mestratge oficial en estudis territorials i de la població de la UAB amb una persona del CED 
per a tutories i seguiment de convocatòries d'ajuts a programes de postgrau. 

 2.2 Mantenir el nombre de 3 tesis llegides a l'any, realitzades o dirigides per personal vinculat al CED. 
 2.3 Mantenir i fomentar la dedicació a temps complet dels postgraduats. 
3. Promoure la difusió de la recerca. 

 3.1 Incrementar fins un nombre de 15 el nombre d'articles científics publicats en revistes internacionals amb avaluadors externs, per tal 
d'aconseguir incrementar un 20% la ràtio de nombre d'articles científics/personal investigador a l'horitzó 2010. 

 3.2 Assegurar la important participació del personal investigador del CED en congressos i seminaris de caire internacional. 

 3.3 Facilitar a la comunitat científica les eines necessàries per a l'estudi de la població: amb la publicació dels resultats de la recerca -Papers de 
Demografia- i/o del butlletí electrònic -10 números anuals-. 
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Subsector consorcis 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Consorci Centre d'Estudis Demogràfics (7120) 
Programa: Recerca i Desenvolupament (571) 

Serveis / productes / activitats 
1. Participar en les convocatòries públiques d'atorgament d'ajuts per a la realització de projectes d'R+D. 
2. Promoure la participació del personal investigador vinculat al Centre d'Estudis Demogràfics en les convocatòries de finançament de contractes 

postdoctorals. 
3. Executar projectes de recerca en l'àmbit de la demografia. 
4. Participar i/o gestionar projectes i accions de R+D de caire internacional. 
5. Contribuir amb recursos humans i d'infraestrutura als estudis de postgrau de demografia de la Universitat Autònoma de Barcelona (Doctorat i 

Màster oficial). 
6. Donar ajuts en forma de beca o contracte per un any als postgraduats en fase de finalització de tesis. 
7. Presentar candidatures per a l'estada finançada de doctors estrangers al Centre d'Estudis Demogràfics o del personal del Centre d'Estudis 

Demogràfics en altres centres de prestigi internacional. 
8. Posar a l'abast de la comunitat científica les primers resultats de la recerca difonent els documents de treball derivats d'aquesta amb la publicació 

de "Papers de Demografia". 
9. Donar suport al personal investigador per a publicar en revistes en llengua estrangera. 

10. Donar suport tècnic i financer al personal investigador del Centre d'Estudis Demogràfics per a la seva participació en congressos i seminaris de 
caire internacional. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre de projectes competitius obtinguts Resultats Nombre 3 4 5 6 2010

2. Nombre de nous contractes financats per a postdoctorants Resultats Nombre 1 2 3 4 2010

3. Nombre d'ajuts (en beques o contractes d'un màxim d'una any) 
per a finalització de tesis 

Output Nombre 5  4 4 2010

4. Nombre de persones per a tutories en programes formatius Input Nombre 1 1 1 1 2010

5. Nombre de tesis doctorals llegides Output Nombre 7 3 3 3 2010

6. Nombre d'articles científics publicats en revistes internacionals Resultats Nombre 12 13 15 15 2010

7. Nombre de participacions en congressos internacionals Resultats Nombre 28,57 15 16 17 2010

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Gènere, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 1.174.133,32
2 Despeses corrents de béns i serveis 288.025,07
3 Despeses financeres 700,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 15.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 1.477.858,39
Nombre de llocs de treball pressupostats 40
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Subsector consorcis 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Consorci Centre de Supercomputació de Catalunya (7140) 
Programa: Recerca i Desenvolupament (571) 

Unitat responsable 
Centre de Supercomputació de Catalunya 
Diagnòstic de la situació 
Des de fa més de tres dècades, les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) han estat sempre presents en l'activitat universitària, com a 
objecte de recerca, com a matèria de docència i com a eina de gestió. L'elevat cost dels equips dedicats a la recerca i la seva ràpida obsolescència 
tecnològica va motivar a mitjans dels 80 la creació dels primers centres de supercomputació als EUA. Els governs autonòmics d'Andalusia, Catalunya i 
Galícia van crear els seus respectius centres de supercomputació (CICA, CESCA i CESGA) els anys 1989, 1991 i 1993, mentre que el Govern 
espanyol ho va fer al 2005 (Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación) i Castella-Lleó i Extremadura al 2007 i 2008, 
respectivament. En general, l'evolució d'aquests tipus de centres, asimètrica en tots ells, els ha portat a gestionar infraestructures TIC, també 
anomenades e-infraestructures, de manera horitzontal a les diverses àrees de recerca, tant científiques com d'humanitats, de manera que es 
rendibilitzin les altes inversions necessàries per mantenir la competitivitat del sistema universitari i de recerca. El Pacte Nacional per a la Recerca i 
Innovació (PNRI) aposta fermament per impulsar la recerca i la innovació en el nostre país, i menciona explícitament l'estratègia de potenciar els 
equipaments cientificotecnològics (com ara la supercomputació, l'emmagatzematge i els repositoris) i les ciberinfraestructures de comunicacions (com 
ara l'Anella Científica i el CATNIX).A més, en els darrers anys, s'ha obert un debat sobre els models de gestió dels serveis informàtics (outsourcing, 
insourcing, gestió interna...). Encara que la realitat ha demostrat que no hi ha un única recepta per a la gestió d'un servei tan complex, l'experiència del 
Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA) evidencia l'eficàcia i l'eficiència de la cooperació interuniversitària per resoldre serveis complexos i 
costosos de manera satisfactòria per als seus patrocinadors i usuaris. Cal destacar en aquest sentit que actualment s'estan analitzant i debatent nous 
serveis d'e-administració que les universitats catalanes necessitin incorporar com a fruit de la Llei 11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics, que ha marcat el 2010 com a data límit per tal que tràmits com ara la matriculació, la consulta de l’expedient acadèmic o la tramitació d'una 
beca a la universitat han de poder realitzar-se electrònicament i amb totes les garanties de seguretat. 
 

Missió 
Gestionar un gran complex de sistemes de càlcul i de comunicacions per donar servei a la universitat i a la recerca, basat en tres àrees d'activitat: els 
sistemes per a càlcul científic i per a la e-informació universitària; les comunicacions centrades en la gestió de l'Anella Científica i del Punt Neutre 
d'Internet a Catalunya (CATNIX), i la promoció de l'ús i els beneficis d'aquestes tecnologies. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Proveir recursos de càlcul d'altes prestacions i d'emmagatzematge massiu de dades als grups de recerca, tant públics com privats, per als seus 

projectes d'R+D+i. 
 1.1 Impulsar l'ús dels recursos de càlcul entre els membres de l'Anella Industrial, per disposar d'un mínim de 2 grups usuaris. 
 1.2 Augmentar en un 40% la potència de càlcul agregada per disminuir el temps mig d'espera dels treballs en cua. 
 1.3 Mantenir l'entorn de treball per al Servei de Disseny de Fàrmacs, mantenint el nombre de grups usuaris. 
2. Incrementar la recopilació, la preservació, la difusió i l'accessibilitat de la producció científica, cultural i erudita pròpia. 

 2.1 Estimular la captació i la participació de nous usuaris als dipòsits d'e-informació, per augmentar fins a 140 les col·leccions disponibles al 
RECERCAT i fins a 200 les revistes publicades al RACO 

 2.2 Mantenir la recopilació de les tesis doctorals en xarxa llegides a les 20 universitats participants al repositori Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) i 
dels webs rellevants a preservar en el Patrimoni Digital de Catalunya (PADICAT). 

 2.3 Proveir infraestructures per facilitar l'emmagatzematge digital de la producció cultural realitzada per la Biblioteca de Catalunya i pel 
Departament de Cultura. 

3. Garantir la interconnexió segura de les universitats, centres de recerca i altres institucions de R+D+I amb les xarxes avançades de recerca, tant de 
les altres comunitats autònomes com internacionals (Anella científica) 

 3.1 Mantenir la connectivitat, la seguretat, l'assistència tècnica i la qualitat de servei per a les més de 70 institucions connectades a l'Anella 
Científica. 

 3.2 Impulsar la connexió amb fibra òptica del Parc Científic de la Univ. de Girona, el Campus de Sant Cugat de la Univ. 
 Internac. de Catalunya, la Univ. Abat Oliba, l'Institut Dexeus i, en general,els adherits a l'Anella Científica. 

 3.3 Impulsar el desplegament del servei Eduroam a totes les institucions adherides a l'Anella Científica, incrementant el nombre d'institucions 
amb accés EAP 802.1x fins a 20. 

 3.4 Impulsar el desplegament del Servei de Certificació Digital (SCD) entre totes les universitats catalanes per iniciar el procés d'adequació a la 
Llei 11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 

 3.5 Proporcionar un sistema electrònic de votació segura i fiable al servei de les universitats de Catalunya. 
 3.6 Impulsar l'ús de l'entorn de preproducció de l'Anella Científica per desenvolupar recerca en nous serveis de banda ampla. 
4. Gestionar el Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX) per afavorir l'intercanvi de tràfic entre els diferents proveïdors d'internet i assegurar 

l'accessibilitat de la informació universitària a tots els ciutadans. 

 4.1 Mantenir la connectivitat, la seguretat, l'assistència tècnica i la qualitat del servei per a les 20 institucions membres del CATNIX, consolidant-
lo com a punt d'intercanvi de tràfic a Catalunya. 
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Subsector consorcis 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Consorci Centre de Supercomputació de Catalunya (7140) 
Programa: Recerca i Desenvolupament (571) 

Serveis / productes / activitats 
1. Garantir la prestació, ininterrompuda i de qualitat, dels serveis i productes que el CESCA posa a disposició de les institucions i entitats d'una o altra 

forma vinculades. 
2. Gestionar i optimitzar l'e-infraestructura de càlcul i de comunicacions disponible, així com resoldre eficientment les incidències i consultes que es 

derivin del seu ús. 
3. Proveir, dins l'àrea de Sistemes: dels serveis de supercomputació, d'emmagatzematge massiu de dades, de Disseny de Fàrmacs, de dipòsits d'e-

informació i d'allotjament i hostatge de portals i bases de dades universitàries. 
4. Coordinar amb el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) i la Biblioteca de Catalunya (BC) el desenvolupament dels dipòsits 

de Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO) i de la Memòria Digital de Catalunya (MDC). 
5. Coordinar amb el CBUC l'operació i el manteniment dels dipòsits en xarxa de Tesis Doctorals (TDX), de la Recerca de Catalunya (RECERCAT), 

de Materials Docents (MDX) i de Sumaris Electrònics (BDS). 
6. Col·laborar, sota la coordinació de la Biblioteca de Catalunya (BC), en l'operació i manteniment del repositori del Patrimoni Digital de Catalunya 

(PADICAT). 
7. Proveir, dins l'àrea de Comunicacions: de l'Anella Científica, dels seus serveis de valor afegit (accés remot, autenticació, seguretat, certificació 

digital...) i del Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX). 
8. Estendre l'ús de l'Anella Científica als àmbits cultural (e-Cultura) i sanitari (e-Salut), involucrats en l'R+D+i. 
9. Allotjar el node de la xarxa de recerca estatal RedIRIS a Catalunya, i coordinar amb ells l'evolució de les xarxes de recerca. 

10. Organitzar cursos i seminaris, especialment la 13a Trobada de l'Anella Científica (TAC), la 9a Jornada Catalana de Supercomputació i la 10a 
Trobada dels Serveis Informàtics de les universitats de Catalunya (TSIUC). 

11. Formar en l'ús dels recursos del CESCA. 
12. Difondre notícies i activitats a través del web i d'altres mitjans de comunicació. 
13. Editar la revista Teraflop. 

  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Rendiment punta del maquinari de supercomputació (Gflop/s) Input Nombre de 

Gflops/s
1.507,71 3.000 3.500  

2. % de treballs de càlcul en espera superior a 24 hores Eficiència % 14,00 28,00 11,00  

3. Nombre d'entitats usuàries del Servei de Disseny de Fàrmacs Output Nombre 15 17 16  

4. Nombre d'institucions participants al TDX Output Nombre 19 19 20  

5. Nombre de tesis doctorals disponibles al TDX Output Nombre 5.134 6.100 7.900  

6. Nombre de col·leccions disponibles al RECERCAT Output Nombre 119 80 140  

7. Nombre de documents consultables al RECERCAT Output Nombre 4.131 4.500 8.000  

8. Nombre de revistes publicades al RACO Output Nombre 159 175 200  

9. Nombre d'articles incorporats al RACO Output Nombre 38.815 50.000 55.000  

10. Nombre de webs incorporats al PADICAT Output Nombre 894 500 1.150  

11. Nombre de captures al PADICAT Output Nombre 2.074 2.000 4.500  

12. Nombre de punts d'accés a l'Anella Científica Output Nombre 76 85 85  

13. Nombre d'entitats connectades al CATNIX Output Nombre 19 19 20  

14. Nombre d'activitats de formació i promoció Output Nombre 52 60 60  

Impacte sobre polítiques transversals 
Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 1.246.090,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.947.300,00
3 Despeses financeres 1.670,00
4 Transferències corrents 5.450,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 799.490,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 4.000.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 32
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Subsector consorcis 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Consorci Turisme de Catalunya (7170) 
Programa: Promoció i foment del sector turístic (651) 

Unitat responsable 
Consorci Turisme de Catalunya 
Diagnòstic de la situació 
Catalunya contínua essent líder en la recepció de turisme internacional a l'estat espanyol. Els resultats de l'exercici 2008 han estat prou satisfactoris, 
atenent a la situació d'incertesa als principals mercats emissors. Mentre el mercat més important pel que fa a emissió de turisme cap a Catalunya, el 
francès, ha experimentat una caiguda sensible en relació a l'anterior, en què havia consolidat un gran creixement, els mercats emergents, com els dels 
països de l'Est d'Europa o Rússia i els Estats Units s'han incrementat molt per sobre dels exercicis anteriors. Aquests fenòmens situacionals, així com 
les tendències socials que ja s'apuntaven en temporades anteriors fan que cada vegada esdevingui més necessari el seguiment i l'aplicació de les 
polítiques que es defineixen al Pla Estratègic del Turisme a Catalunya 2005-2010. El desplegament del Pla esdevé una prioritat, especialment per al 
2009, quan ja ens acostem a la seva finalització. És una prioritat, doncs, tant per a la Direcció General de Turisme com per al Consorci Turisme de 
Catalunya, sobre el qual recau la responsabilitat de 13 de les 43 accions del Pla. Els 10 objectius genèrics del PETC 2005-2010 son: consolidar el 
posicionament turístic de Catalunya i incrementar els ingressos per turista; ordenar i integrar el desenvolupament turístic d'acord amb les potencialitats 
i la planificació del territori; incrementar la competitivitat del sector millorant la qualitat i la innovació; assolir la sostenibilitat econòmica, social i cultural 
en l'activitat turística; posicionar la marca turística Catalunya a partir dels seus valors singulars; fomentar la qualitat dels llocs de treball del sector; 
impulsar un model turístic ambientalment sostenible; fomentar una consciència social positiva envers el turisme; generar fórmules que permetin 
atendre les necessitats de finançament dels municipis turístics i adequar el marc normatiu. En aquest marc, tant des de la Direcció General de Turisme 
com des de Turisme de Catalunya, s'està impulsant un ampli ventall de mesures orientades a l'evolució del model turístic que defineix el PETC. 
Algunes de les principals accions son: el posicionament de la marca Catalunya; l'estructuració del producte turístic i, en conseqüència, de la seva 
promoció amb criteris de demanda; la co-operació públic- públic, públic-privat i privat-privat en la promoció turística de Catalunya, mitjançant la creació 
de l'Agència Catalana de Turisme; l'aposta per la tecnologia com a plataforma privilegiada de promoció, especialment amb l'inici de l'explotació del nou 
web www.catalunya.com a partir del mes de gener de 2009; l'estratègia de diversificació de mercats, amb la consolidació de la xarxa de Centres de 
Promoció Turística als principals mercats emissors. Totes aquestes accions, sobre les que s'ha treballat durant 2008, esdevenen també els principals 
eixos del 2009, exercici que es caracteritza per ésser el primer exercici de l'Agència Catalana de Turisme com organisme de promoció que, substituïnt 
el paper de l'actual Consorci de Turisme de Catalunya, es projecta com l'instrument de canalització de la co-decisió i la co-participació entre sectors 
públics i privats en la promoció turística. En aquest escenari, Turisme de Catalunya, de la mateixa manera que l'Agència Catalana de Turisme, 
abordarà els reptes que genera el cicle econòmic, orientant-se a incrementar l'acció als mercats de proximitat, així com en aquells altres mercats 
emergents amb perspectives econòmiques més positives. 
 

Missió 
Promocionar Catalunya com a destinació turística de referència internacional, basada en la seva qualitat, la seva rendibilitat i la seva sostenibilitat 
social, econòmica i ambiental. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Posicionar Catalunya com una marca turística que sigui reconeguda pels seus valors específics i singulars 
 1.1 Mantenir el nivell d'impacte mediàtic assolit a les accions de comunicació i publicitat de la marca turística Catalunya 
2. Millorar la gestió integral del turisme amb la generació d'informació i intel·ligència turística, el foment de la integració del sector i de la col·laboració 

públic-privada per a consolidar posicionament turístic i augmentar ingressos per turista 

 2.1 Desenvolupar la col·laboració públic-privat en matèria de promoció turística, mitjançant el desenvolupament de l'Agència Catalana de 
Turisme 

 2.2 Mantenir el nivell d'eficiència econòmica en els resultats promocionals 
3. Incrementar la competitivitat del sector turístic mitjançant la qualitat i la innovació tecnològica 
 3.1 Incrementar un 10% els segells d'especialització de destinació afavorint la consolidació d'oferta turística de qualitat 

 3.2 Incrementar el nombre de visites al Portal Turístic de Catalunya en més d'un 25% a partir del desenvolupament del nou portal, amb l'objectiu 
que esdevingui el principal canal d'explotació d'una nova base de dades d'informació turística 

4. Afavorir la consolidació i la diversificació de productes aplicant una política integral de promoció turística orientada cap el mercat, sota la 
perspectiva d'assolir la sostenibilitat econòmica, social i cultural 

 4.1 Desenvolupar el Pla de Màrqueting turístic de Catalunya 

 4.2 Incrementar l'anàlisi i modulació de la presència i realització d'accions promocionals als diferents mercats emissors atenent a la seva 
importància quantitativa i qualitativa 

 4.3 Incrementar un 5% el nombre de suports promocionals segmentats per a consolidar l'estratègia de promoció dels productes i serveis turístics 
definida amb criteris de demanda i orientada als segments de mercat adequats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2009  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

 

1017 

 

Subsector consorcis 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Consorci Turisme de Catalunya (7170) 
Programa: Promoció i foment del sector turístic (651) 

Serveis / productes / activitats 
1. Planificar, executar, coordinar i impulsar les accions de promoció de l'activitat turística de Catalunya als diferents mercats emissors 
2. Fomentar les relacions entre administracions en matèria de promoció, i entre aquestes i els agents privats 
3. Gestionar i explotar els productes, recursos, establiments i serveis turístics que se li encomanin 
4. Facilitar la comercialització de productes i serveis turístics de Catalunya i cooperar amb les iniciatives públiques i privades que ho persegueixin 
5. Impulsar, des de la perspectiva promocional, la creació i millora dels recursos, productes i serveis turístics i cooperar en   les iniciatives públiques i 

privades enfocades a l'assoliment d'aquestes mateixes finalitats 
6. Coordinar el Pla d'Accions promocionals amb les iniciatives promocionals que es generin, tant des de les altres administracions públiques, com 

des del sector privat, optimitzant-ne el rendiment, aprofitant les sinèrgies i cercant la màxima eficiència 
7. Projectar la marca Catalunya a l'exterior, tant als mercats internacionals com als de la resta de l'Estat, afavorint la identificació de Catalunya amb 

els seus valors específics i singulars: la qualitat i la singularitat 
8. Afavorir la generació de recursos propis a partir de la comercialització de productes i serveis i del desenvolupament de programes promocionals 

co-participats i co-finançats amb altres entitats públiques i privades 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Impacte absolut de la marca als media per press-trips. Output EUR 2.800.000 2.750.000 2.700.000  

2. Eficiència econòmica d'accions promocionals amb 'media' Eficiència % 16.194,00 920,00 920,00  

3. Certificacions d'especialitat de destinació Output Nombre 31 32 34  

4. Visites al portal turístic de Catalunya Output Nombre 1.510.000 437.500 540.000  

5. Valoració de les accions promocionals (des d'Oferta) Output Nombre (1 a 
5)

4,10 4,10 4,10  

6. Valoració de les accions promocionals (des de Demanda) Output Nombre (1 a 
5)

4,70 4,10 4,10  

7. Nombre de suports promocionals orientats a segments Output Nombre 29 22 23  

8. Ingressos propis derivats de patrocinis i comercialització Output EUR 250.000,00 1.100.000  

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 5.172.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 13.217.678,00
3 Despeses financeres 12.000,00
4 Transferències corrents 350.000,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 1.637.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 13.000,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 20.401.678,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 89
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Subsector consorcis 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (7190) 
Programa: Educació universitària (422) 

Unitat responsable 
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya 
Diagnòstic de la situació 
L'aparició dels consorcis de biblioteques a la segona meitat dels anys 90 del segle passat, és un fenomen clau per explicar la realitat bibliotecària 
actual. El seu naixement i desenvolupament es basen en un canvi de paradigma en la forma com les biblioteques adquireixen informació. En el model 
tradicional, les biblioteques individualment triaven els documents que creien més convenients per als seus usuaris títol a títol. Però la  informació 
electrònica es pot compartir sense que calgui desplaçar-se, això va propiciar un model nou per a les adquisicions: les compres conjuntes fetes per 
consorcis de biblioteques.A Catalunya, qui va assumir aquesta funció per a les biblioteques de les universitats i per a la Biblioteca de Catalunya (BC) 
va ser el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC). Aquest s'havia format el 1996, després d'un període intens de treballs previs. 
El naixement del CBUC respon a la voluntat de fer el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC), aquest es forma entre 1995 i 1996 i 
des de llavors no ha parat de créixer incorporant tant registres bibliogràfics de les biblioteques membres del CBUC com de biblioteques alienes. El 
2006, al CCUC s'hi va introduir el registre 3.000.000. En aquest context, la tasca de contractació conjunta de recursos electrònics del CBUC rep el nom 
de Biblioteca Digital de Catalunya (BDC). Aquesta inclou unes 9.000 revistes e-, uns 8.000 llibres e-, 55 recursos digitals subscrits i 28 bases de dades 
catalanes. 
Les tasques de la BDC, iniciades el 1998, van començar per la contractació de recursos externs, però aviat van incorporar la creació i manteniment de 
biblioteques d'objectes digitals o dipòsits electrònics. Els que el CBUC ha posat en funcionament (en alguns casos, conjuntament amb altres 
institucions) són: TDX-TDR, amb més de 6.100 tesis doctorals, RECERCAT, amb més de 4.500 documents de recerca, RACO, amb més de 175 
revistes en accés obert i MDC, amb més de 80.000 imatges. 
 

Missió 
Millorar els serveis bibliotecaris de les institucions membres del Consorci, a través de la cooperació i especialment l'ús de la informàtica i les 
telecomunicacions, per tal de millorar l'accessibilitat a l'informació, tant físicament com en suport digital, i els recursos i els serveis a disposició de les 
institucions com dels usuaris. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Millorar i incrementar el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya. 
 1.1 Incrementar el nombre de registres bibliogràfics en aproximadament 75.000. 
 1.2 Mantenir el nombre de subministraments de Préstec Interuniversitari en 35.000 
 1.3 Incrementar el nombre d'institucions incloses al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) en 3 
2. Ampliar les propostes de la Biblioteca Digital de Catalunya. 
 2.1 Incrementar el nombre de revistes e-subscrites a la Biblioteca Digital de Catalunya en 1800. 
 2.2 Incrementar el nombre de llibres e-subscrits a la Biblioteca Digital de Catalunya subscirts l'exercici 2008 en 1000. 
 2.3 Incrementar el nombre de recursos digitals subscrits en 55. 
 2.4 Mantenir el nombre de bases de dades catalanes en 28. 
3. Ampliar els dipòsits e-documents. 
 3.1 Incrementar el nombre de tesis incloses al dipòsit e-TDX-TDR en 1.800. 
 3.2 Incrementar el nombre de documents inclosos al dipòsit e-RECERCAT del 2008 en 3.500. 
 3.3 Incrementar el nombre de revistes incloses al  dipòsit e-RACO en 45. 
 3.4 Incrementar el nombre de documents inclosos al dipòsit e-MDC en 20.000. 
4. Mantenir i promoure la formació i l'intercanvi d'informació assolit l'exercici 2008. 
 4.1 Mantenir el nombre de persones que han assistit a cursos de formació organitzats pel CBUC. 

 4.2 Incrementar en 20 el nombre de traduccions, articles, ponències, etc sobre el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) i 
els seus programes de l'exercici 2008. 

 4.3 Incrementar en 1.000 el nombre de documents adquirits en el programa conjunt de compres de l'exercici 2008. 
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Subsector consorcis 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (7190) 
Programa: Educació universitària (422) 

Serveis / productes / activitats 
1. Mantenir el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC), millorar-ne la qualitat  i promoure la integració de noves biblioteques al 

CCUC. 
2. Mantenir i millorar el programa de Préstec interbibliotecari  i circulació de documents (PICD). 
3. Mantenir i millorar el programa d'Accés de persones a biblioteques i a serveis. 
4. Posar en funcionament l'equipament GEPA (magatzem per a documents de poc ús que formen part de les col·leccions de les biblioteques del el 

Consorci de Biblioteques universitàries de Catalunya). 
5. Ampliar la Biblioteca Digital de Catalunya (BDC) en funció de les necessitats, disponibilitats pressupostàries, possibilitats tècniques i oportunitats 

de servei i comercials. 
6. Negociar i canalitzar, si s'escau, l'extensió de l'accés a la BDC per part d'institucions no membres del el Consorci de Biblioteques universitàries de 

Catalunya (CBUC). 
7. Prioritzar la incorporació a la BDC de productes i serveis de temàtica catalana per tal d'augmentar la seva difusió i ús. 
8. Fomentar la digitalització de documents d'interès per als usuaris de les biblioteques i la constitució de biblioteques o dipòsits electrònics. 
9. Mantenir, conjuntament amb el Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA), el dipòsit e- de tesis doctorals TDX-TDR 

10. Mantenir, conjuntament amb el CESCA, el dipòsit e- de documents de recerca RECERCAT. 
11. Mantenir, conjuntament amb el CESCA i la Biblioteca de Catalunya (BC), el dipòsit e- de revistes en accés obert RACO. 
12. Mantenir el dipòsit e- d'imatges Memòria Digital de Catalunya. 
13. Posar en funcionament, conjuntament amb el CESCA, el dipòsit e- de materials docents MDX. 
14. Continuar la tasca d'alimentar de forma cooperativa i amb mitjans propis la bases de dades de sumaris. 
15. Identificar actuacions d'interès per a les biblioteques consorciades i explorar les possibilitats d'establir projectes o programes que les desenvolupin.
16. Continuar facilitant que les biblioteques consorciades puguin fer compres de materials bibliogràfics de forma conjunta i amb valor afegit. 
17. Continuar el programa de formació conjunta de personal bibliotecari 
18. Continuar fent, quan calgui, sessions de formació sobre els productes d'informació electrònica de la BDC. 
19. Continuar fent el programa de traduccions. 

  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre d'institucions incloses al Catàleg Col·lectiu de les 

Universitats de Catalunya (CCUC) 
Output Nombre  79  

2. Nombre de recursos digitals subscrits a la Biblioteca Digital de 
Catalunya (BDC) 

Output Nombre  55  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 807.515,19
2 Despeses corrents de béns i serveis 2.646.491,46
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 126.022,89
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 606.234,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 4.186.263,54
Nombre de llocs de treball pressupostats 18
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Subsector consorcis 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Consorci Centre de Recerca en Economia Internacional (7200) 
Programa: Recerca i Desenvolupament (571) 

Unitat responsable 
Centre de Recerca en Economia Internacional 
Diagnòstic de la situació 
Catalunya ha d'ocupar una posició avançada en el conjunt d'Europa pel que fa al sistema de recerca i innovació. Disposar d'un sistema potent és una 
condició necessària perquè Catalunya tingui el paper que li correspon en el procés de construcció europea i amb vista a l'objectiu establert en el 
Consell Europeu de Lisboa (2000) segons el qual Europa ha de ser l'economia basada en el coneixement més competitiva i dinàmica del món, capaç 
de créixer econòmicament d'una manera sostenible amb més i millors llocs de treball i amb una cohesió social més gran. El Pacte Nacional per a la 
Recerca i la Innovació (PNRI) és una de les principals eines polítiques per a possibilitar a mig termini el salt endavant que Catalunya necessita en el 
camp de la recerca i la innovació. El PNRI inclou mesures específiques per potenciar els centres de recerca de Catalunya, entre els quals es troba el 
Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI), per tal que assoleixin una dimensió i un nivell que els permeti estar presents i competir amb èxit 
internacionalment i aprofitar les possibilitats que s'obren en el marc del nou Espai Europeu de Recerca. És ben sabuda la importància que té la 
comprensió del funcionament de l'economia especialment a l'hora de dissenyar polítiques públiques. El CREI pretén contribuir en últim terme al 
benestar dels ciutadans, mitjançant la producció i difusió de coneixement en els camps de la macroeconomia i l'economia internacionals i també a 
través de la seva participació activa en els programes i activitats de recerca d'alt nivell internacional en aquests camps. Atès l'avantatge comparatiu 
inicial i la reputació del CREI, la seva recerca se centra en l'àrea de la macroeconomia, entesa en un sentit ampli (incloent creixement, cicles 
econòmics, economia monetària, macroeconometria, geografia econòmica, etc.) tot combinant enfocaments teòrics i empírics i posant èmfasi en els 
aspectes internacionals (i especialment europeus) d'aquests camps d'estudi. La definició de les línies específiques de recerca desitjables vindrà 
condicionada necessàriament pels programes de recerca respectius dels investigadors sènior que acabin sent contractats. 
Actualment, els investigadors propis del CREI centren les seves activitats de recerca en temes de política monetària i cicles econòmics i comerç i 
finances internacionals.  La recerca del CREI és duta a terme pels seus propis investigadors, així com per investigadors associats a d'altres institucions 
amb projectes de recerca finançats pel CREI. D'acord amb el Pla Estratègic 2007- 2013 del centre i com a conseqüència de la contractació de nou 
personal i del recent trasllat a les noves instal·lacions, i amb l'horitzó de l'any 2011 com a any d'estabilització del centre, el DIUE i el CREI es plantegen 
fer front a aquesta nova etapa mitjançant un contracte programa per el període 2007-2012, que estableixi un marc de relacions entre ambdues entitats 
amb la finalitat de dotar al CREI dels mitjans necessaris per seguir complint els seus objectius. A l'any 2011, any previst d'estabilització del centre, el 
nombre estable d'investigadors propis hauria de ser de 15. Actualment el CREI té 10 investigadors. 
Els investigadors del CREI proposen i porten a terme projectes de recerca que ajudin a ampliar les fronteres de coneixement en les seves respectives 
disciplines. 
 

Missió 
Contribuir a una millor comprensió del funcionament de l'economia en la societat contemporània, mitjançant la producció i difusió de coneixement en 
els camps de la macroeconomia i economia internacionals i la participació activa en els programes i activitats de recerca d'alt nivell internacional, per 
tal d'assolir una millora en l'anàlisi i disseny de polítiques i institucions que permeti augmentar el creixement econòmic i, per tant, el benestar dels 
ciutadans. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Mantenir l'excel·lència en la producció científica en les àrees de recerca en economia internacional 
 1.1 Augmentar en 3 el nombre d'investigadors propis 
 1.2 Augmentar els ingressos procedents de fons competitius per a la contractació de personal investigador en aproximadament 10.000 euros. 
 1.3 Mantenir en 2 per investigador i any el nombre d'articles publicats en revistes internacionals d'alt nivell 
 1.4 Mantenir en 2-3, per investigador i any, les ponencies a conferències internacionals. 
 1.5 Mantenir en 2-3, per investigador i any, les presentacions a seminaris 
2. Dinamitzar la recerca econòmica de qualitat a Catalunya 
 2.1 Mantenir el nombre d'investigadors associats del Centre de Recerca en Economia Internacional. 

 2.2 Mantenir el programa de conferències i seminaris organitzats pel Centre de Recerca en Economia Internacional, realitzant 3 o 4 conferències 
i 4 seminaris/workshps l'any 

 2.3 Augmentar el nombre d'"Els Opuscles del CREI" publicats fins a un mínim de 3 per any. 
3. Mantenir la participació en activitats de formació 
 3.1 Mantenir en 1-2 per investigador sènior i per any les direccions de tesis doctorals. 

 3.2 Mantenir en 1-2 cursos per investigador i any pel que fa a la docència dels investigadors del CREI en cursos de postgrau, generalment a 
través de la Barcelona GSE i la UPF, i de cursos avançats de llicenciatura. 

 3.3 Mantenir l'oferta de cursos d'estiu dirigits a investigadors d'altres centres o institucions. 
4. Fomentar els vincles amb la comunitat científica internacional i reforçar la visibilitat de Catalunya. 

 4.1 Incrementar la participació del Centre de Recerca en Economia Internacional en les principals xarxes de recerca internacional, amb 
l'organització conjunta de 3 conferències. 

 4.2 Incrementar les iniciatives conjuntes amb institucions internacionals com pot ser la celebració, amb periodicitat bianual, de les CREI Lectures 
in Macroeconomics 

 4.3 Mantenir la participació dels investigadors del CREI en activitats editorials en revistes científiques d'àmbit internacional. 
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Subsector consorcis 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Consorci Centre de Recerca en Economia Internacional (7200) 
Programa: Recerca i Desenvolupament (571) 

Serveis / productes / activitats 
1. Seleccionar i contractar els investigadors en base al seu potencial de creació de nous coneixements i a les sinèrgies que aportin a l'actual equip. 
2. Participar a les convocatòries públiques d'ajuts per a la contractació d'investigadors. 
3. Executar projectes de recerca en l'àmbit de l'economia internacional i participar en els programes i activitats de recerca d'alt nivell internacional en 

aquest camp. 
4. Potenciar totes les fases prèvies i posteriors al procés de publicació, amb vistes a maximitzar la qualitat i visibilitat del producte final. 
5. Presentar i divulgar la recerca en curs a través de seminaris interns i invitacions a presentacions en altres institucions i conferències internacionals.
6. Produir documents que es difondran a través del web del CREI i es faran circular en les "sèries" amb ample distribució (e.g. les working paper 

series del National Bureau of Economic Research -NBER- i Centre for Economic Policy Research -CEPR-) 
7. Publicar els treballs en revistes especialitzades. 
8. Consolidar el programa d'investigadors associats del CREI dirigit a investigadors sènior de reconegut prestigi internacional, i que tenen com a 

principal afil·liació una institució en base a Catalunya (diferent del CREI). 
9. Divulgar entre la comunitat d'investigadors en economia de Catalunya els seminaris i conferències organitzades pel CREI. 

10. Participar en activitats docents, amb especial èmfasi en cursos de post-grau i avançats de llicenciatura, així com en la direcció de tesi de doctorat. 
11. Publicar "Els Opuscles del CREI". 
12. Participar en xarxes de recerca, especialment el National Bureau of Economic Research (NBER) i Centre for Economic Policy Research (CEPR). 
13. Organitzar la Barcelona Macroeconomics Summer School(BMSS). 
14. Organitzar les CREI Lectures in Macroeconomics 
15. Participar en activitats editorials en revistes científiques d'àmbit internacional, ja sigui com a editor principal o com a membre del consell editorial. 
16. Reforçar la pàgina web del CREI. 

  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre de cursos doctorat/llicenciatura avançats Output Nombre  22  

2. Nombre de presentacions a seminaris Output Nombre  35  

3. Nombre d'investigadors propis Input Nombre 8 11 11  

4. Ingressos de fons competitius per a contractacio personal Resultats EUR 158.759,00 149.250,00 263.900,00  

5. Nombre d'articles publicats Resultats Nombre 14 12 22  

6. Nombre d'investigadors associats Input Nombre 7 5 6  

7. Nombre de conferències organitzades pel CREI Output Nombre 4 4 4  

8. Nombre de seminaris/workshops organitzats pel CREI Output Nombre 4 4 4  

9. Nombre de ponències i comentaris a conferències d'alt nivell Output Nombre 44  35  

10. Nombre de tesis doctorals dirigides Output Nombre 1 4 2  

11. Nombre d'opuscles publicats Output Nombre 1 3 3  

12. Nombre de revistes especialitzades en què participa el CREI 
com editor/co-editor 

Output Nombre 1 2 2  

13. Nombre de revistes especialitzades en què participa el CREI 
com editor associat 

Output Nombre 7 10 6  

14. Nombre de comentaris a ponències Output Nombre 12 6  

Impacte sobre polítiques transversals 
Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 1.344.300,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 168.150,00
3 Despeses financeres 76.150,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 74.649,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 102.085,00
Total despeses 1.765.334,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 15
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Subsector consorcis 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Consorci Institut Català d'Arqueologia Clàssica (7450) 
Programa: Recerca i Desenvolupament (571) 

Unitat responsable 
Institut Català d'Arqueologia Clàssica 
Diagnòstic de la situació 
Al segle XXI Europa té, entre d'altres, dos reptes importants per mantenir el seu estatus mundial: la creació de l'Europa del coneixement i la creació de 
l'Europa cultural, la dels seus valors democràtics i del seu patrimoni cultural. Saber transmetre els valors de les cultures clàssiques, originàries dels 
nostres, i ajudar a difondre les restes del seu passat és un gran repte pels centres com l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) i pels 
investigadors d'aquestes matèries. Així doncs, la transmissió dels coneixements de l'arqueologia clàssica tenen una gran importància per a la cultura i 
per al turisme cultural.   Històricament Catalunya ha estat un país que ha gaudit d'arqueòlegs de reconegut prestigi internacional. El més cèlebre, sens 
dubte, ha estat el professor Pere Bosch i Gimpera, que de fet va liderar, a les primeres dècades del segle XX, l'arribada de l'arqueologia científica a 
casa nostra. Fruit d'aquell moment es van crear a l'Institut d'Estudis Catalans i al Museu d'Arqueologia de Catalunya les primeres institucions 
d'investigació de l'arqueologia catalana, juntament amb la Universitat de Barcelona. 
Aquest fet, a principis del segle XXI, ha donat un ampli i divers conjunt d'institucions universitàries, museístiques i afins que estudien i vetllen pel 
patrimoni arqueològic català.   Actualment, l'alt nivell d'investigació arqueològica de Catalunya i la riquesa patrimonial d'aquest passat amb les grans 
referències de Tarragona -patrimoni mundial- i Empúries, entre d'altres, han impulsat la creació de l'ICAC, com el centre de recerca català de 
referència en arqueologia clàssica amb l'objectiu de ser un dels centres d'excel·lència a nivell europeu en aquest àmbit del coneixement.    L'Institut és 
un consorci creat per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili en el marc del III Pla de Recerca de Catalunya i actualment participa del 
Pla de Recerca i Innovació de Catalunya 2005- 2008 (PRI). El model de l'ICAC és singular i no té referents a Catalunya ni tampoc a la resta de l'estat 
espanyol. A Espanya els instituts existents són dependents de centres universitaris o del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). A 
l'Europa continental occidental normalment els centres de característiques similars a l'ICAC pertanyen a un organisme superior dedicat a la 
investigació o a una universitat, i per tant en cap cas disposen del grau de llibertat i de responsabilitat de l'institut català. Podríem esmentar una 
excepció, l'Institut Arqueològic Alemany, que depèn directament de l'Estat alemany i està tutelat pel Ministeri d'Afers Estrangers. De fet, la seva 
singularitat a escala mundial és fruit de la seva creació en ple segle XIX. 
D'altra banda, l'ICAC, com a institut universitari adscrit a la Universitat Rovira i Virgili (URV), pot acomplir un del seus deures fundacionals, que és la 
formació avançada en la seva àrea del coneixement. En aquests moments, el Centre lidera els únics estudis de postgrau específics d'aquesta matèria 
que s'imparteixen a Catalunya i ho fa en el marc de la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 

Missió 
Desenvolupar la recerca d'excel·lència en el camp de l'arqueologia clàssica en un sentit ampli, tant des d'una perspectiva geogràfica, que engloba la 
Mediterrània i l'entorn on es desenvoluparen les cultures clàssiques; com cronològica i ètnica, comprenent les civilitzacions grega i romana i les dels 
altres pobles relacionats directament amb aquestes civilitzacions. Però té una atenció especial en l'explotació científicament i cultural de la 
considerable riquesa del patrimoni arqueològic de Catalunya. A més, l'ICAC promou la formació avançada dels investigadors d'aquesta àrea i en difon 
els resultats per transmetre els valors de les cultures clàssiques, originàries dels nostres valors ètics i democràtics, a la societat actual. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Posicionar la recerca de l'Institut en el marc de referència europeu i ser-ne un centre d'excel·lència en l'àmbit català 

 1.1 Dur a terme projectes de recerca de referència en l'àmbit de l'arqueologia de Catalunya i comptar amb a la presència de missions 
arqueològiques a d'altres països de l'entorn mediterrani 

 1.2 Impulsar definitivament l'estudi de l'arqueologia grega des de Catalunya 
 1.3 Participar en la gestió d'alguns dels grans bancs de dades de l'arqueologia clàssica europea 

 1.4 Consolidar l'edició pròpia de publicacions de referència i col·laborar amb la d'altres institucions, promoure i participar de les reunions 
científiques internacionals 

2. Augmentar i millorar les activitats de tot tipus que condueixin a la transmissió del coneixement de la cultura clàssica i de la dels altres pobles que hi 
hagin estat relacionats per al gaudi (turisme cultural) i el creixement social 

 2.1 Impulsar l'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per la posada en valor de les restes arqueològiques catalanes 
 2.2 Aconseguir contractes de transferència del coneixement en l'àmbit de l'arqueologia clàssica 

 2.3 Aconseguir un creixement anual significatiu en el nombre de visites i descàrregues d'arxius del web de l'ICAC. I potenciar el treball en xarxa a 
través d'una intranet 

 2.4 Incrementar el paper de l'Institut en l'organització de conferències, exposicions i altres activitats de difusió 
3. Consolidar els estudis de postgrau i doctorat en què participa l'Institut i mantenir una àmplia oferta de cursos i seminaris de formació avançada en 

arqueologia clàssica 
 3.1 Mantenir el nombre de 30 alumnes en el Màster oficial interuniversitari en arqueologia clàssica 
 3.2 Assolir el nombre mínim de 3 tesis doctorals aprovades cada any a partir de l'any 2009 
 3.3 Consolidar i impulsar nous cursos o seminaris amb presència de professors internacionals visitants 
4. Completar i millorar l'estructura organitzativa i l'equipament de l'Institut, amb l'objectiu d'aconseguir millorar-ne el funcionament per assolir els 

resultats programats 
 4.1 Nomenar i posar en funcionament el Consell científic assessor de l'Institut 
 4.2 Incrementar i millorar l'equipament de l'Institut, especialment el de les unitats de suport a la recerca 
 4.3 Impulsar i consolidar 3 grups de recerca a l'ICAC i participar en 2 grans equips d'investigació 
 4.4 Establir protocols que permetin incrementar l'eficàcia i l'eficiència del funcionament de l'Institut 
5. Augmentar de forma significativa els recursos econòmics obtinguts a través de l'activitat de l'Institut 
 5.1 Incrementar el nombre de projectes de recerca la gestió dels quals l'assumeixi l'Institut 
 5.2 Incrementar el nombre de contractes per al desenvolupament de projectes de recerca i d'encàrrecs de prestació de serveis 
 5.3 Augmentar els ingressos obtinguts per via competitiva i el volum dels recursos econòmics d'altri gestionats per l'Institut. 
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Subsector consorcis 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Consorci Institut Català d'Arqueologia Clàssica (7450) 
Programa: Recerca i Desenvolupament (571) 

Serveis / productes / activitats 
1. Desenvolupar projectes de recerca en els camps de la planimetria arqueològica urbana, els estudis de territori, la implantació de les TIC a 

l'arqueologia, l'arqueometria, la documentació gràfica arqueològica, la formació i gestió de corpus i bancs de dades 
2. Mantenir la investigació a llarg termini en els jaciments arqueològics on l'ICAC és un referent: Tàrraco, Iesso, Can Tacó, el poblament protohistòric 

a la vall inferior de l'Ebre, els Pirineus d'Andorra i la Serra del Cadí, etc. 
3. Aprovar un nou pla d'actuació de la Missió Arqueològica d'Oxirinc (Egipte) i continuar col·laborant amb la Missió arqueològica a Althiburos 

(Tunísia) 
4. Impulsar la presència d'investigadors de l'ICAC en investigacions arqueològiques a la Mediterrània, especialment a França, Itàlia, Grècia i Xipre 
5. Establir acords per a la recerca de l'arqueologia grega amb el Museu d'Empúries (MAC) i les universitats d'Atenes  i Xipre. 
6. Desenvolupar i participar, entre d'altres, en les bases de dades i corpus següents: CSIR, CIL, ADVILLAM, EURYDICE 
7. Mantenir i augmentar el nombre de publicacions de l'ICAC (sèrie Documenta i Hic et Nunc) i de coedicions (CSIR, URV, UB,etc.) 
8. Desenvolupar les unitats de Documentació Gràfica i d'Estudis Arqueomètrics, i el Centre de Documentació i Biblioteca 
9. Establir acords de col·laboració amb empreses d'innovació en el camp de les TIC i dels mitjans de comunicació per a la difusió de les restes 

arqueològiques del món clàssic. 
10. Desenvolupar el web de l'Institut per esdevenir un espai de referència en l'àmbit de l'arqueologia catalana 
11. Elaborar processos d'autoavaluació del Màster oficial interuniversitari en arqueologia clàssica que permetin determinar els punt febles i mantenir 

un nombre mínim de 15 alumnes per curs 
12. Organitzar reunions científiques que permetin atreure investigadors de primer nivell i difondre les recerques de l'ICAC 
13. Implantar amb l'IPHES i els serveis cientificotècnics de la URV una oferta de serveis de suport a la recerca 
14. Participar en les convocatòries públiques de captació de recursos humans per a la recerca (RyC, ICREA, BP, JdlC, etc.) i implantar- ne de pròpies 
15. Desenvolupar l'adscripció d'investigadors d'altres institucions, especialment les universitàries 
16. Liderar i promoure la participació conjunta amb d'altres institucions, per obtenir recursos europeus (EUROMED, INTERREG) que permetin efectuar 

estudis d'arqueologia clàssica a les ribes de la Mediterrània. 
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Articles publicats en actes de reunions científiques i en 

revistes de prestigi reconegut 
Output Nombre  18  

2. Ingressos per contractes, convenis o obtinguts per via 
competitiva 

Input Milers d'EUR  434,94  

3. Grups de recerca liderats per l'Institut Output Nombre  4 9 2012

4. Contractació de personal Input Nombre  50 52 2012

5. Nombre de projectes de recerca Output Nombre  32 38 2012

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Gènere, Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 1.332.012,37
2 Despeses corrents de béns i serveis 331.268,14
3 Despeses financeres 35.387,16
4 Transferències corrents 80.000,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 35.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 44.194,00
Total despeses 1.857.861,67
Nombre de llocs de treball pressupostats 49
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Subsector consorcis 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars (7460) 
Programa: Recerca i Desenvolupament (571) 

Unitat responsable 
Consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars 
Diagnòstic de la situació 
Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort a Espanya segons dades del "Ministerio de Sanidad y Consumo", originant quasi el 40% de 
totes les defuncions. Molt més important, no obstant, és el fet que l'impacte social i econòmic d'aquesta malaltia en el futur no és molt més afalagador. 
De fet, les prediccions indiquen un increment en la seva incidència, per la qual cosa s'ha de consolidar a nivell nacional i internacional el pla estratègic 
previst per a la investigació cardiovascular i prevenció de les malalties del cor a un nivell de competència internacional que repercutirà en la millora de 
la salut cardiovascular de la població. L'ICCC va ser constituït l'any 2000 per la Generalitat de Catalunya, la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital 
de la Santa creu i Sant Pau i la Universitat Autònoma de Barcelona i es va constituir en un centre mixt amb el CSIC l'any 2003, amb el que te signat un 
Acord Específic de col·laboració, que aporta una massa crítica amb bagatge interdisciplinari, i a més de recursos humans, també aporta recursos 
materials d'infraestructura i de funcionament. En àrees de recerca bàsica, l'activitat de l'ICCC es focalitza en la identificació de gens que regulin el 
funcionalisme de les cèl·lules vasculars i cardíaques, la teràpia gènica, el reconeixement i la interacció cel·lular, les anormalitats genètiques en 
patologies cardiovasculars, la genòmica i proteòmica cardiovascular. En l'àmbit de la recerca aplicada, la nostra activitat es centra en la identificació de 
noves dianes terapèutiques, disseny d'intervencions i fàrmacs dirigits a proporcionar protecció cardiovascular, els assaigs preclínics i clínics de 
fàrmacs en desenvolupament sobre dianes terapèutiques i en noves aplicacions, així com en la recerca preclínica i clínica en dispositius biomecànics i 
nanotecnológics i en marcadors pronòstics i diagnòstics de la malaltia. La focalització temàtica de la nostra activitat investigadora permet reduir i 
concentrar la despesa en infraestructures compartides i en funcionament. Aquesta focalització temàtica amb base interdisciplinària fa avançar més 
ràpidament en la consecució dels objectius previstos i en la missió del centre. 
 

Missió 
La missió de l'ICCC és esdevenir un centre de recerca i desenvolupament en l'àmbit cardiovascular i de malalties del cor, amb un alt nivell de 
competència internacional, amb la infraestructura necessària per tal que la recerca bàsica sigui fàcilment transferida al desenvolupament terapèutic i 
diagnòstic i derivi en una millora de la pràctica assistencial. Tant mateix, amb la generació de nous coneixements a l'àrea de les ciències 
cardiovasculars, es podrà formar als investigadors i professionals de la salut del futur fomentant la cultura científica i transmetent els hàbits sanitaris 
adients a la població. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Mantenir i augmentar la presència i la qualitat de la recerca científic-tècnica a nivell internacional. 
 1.1 Implementació de les línies científiques estratègiques definides com activitat científica del centre. 
 1.2 Identificació, captació i incorporació progressiva d'investigadors sèniors i juniors d'alt nivell per liderar i dotar les diferents àrees científiques. 
 1.3 Participació i lideratge en projectes de valor innovador, accions integrades i xarxes temàtiques europees, estatals i autonòmiques. 
 1.4 Realització d'activitats de recerca susceptibles de produir resultats patentables. 
 1.5 Obertura de l'ICCC a la participació d'altres organismes amb acords marc de col·laboració. 
2. Contribució al creixement de la innovació en el sector químic-farmacèutic, de tecnologia sanitària i assistencial. Objectius operatius: 

 2.1 Realització i participació en contractes de transferència de tecnologia o de cessió de patents amb empreses i altres ens del sector 
farmacèutic i de les tecnologies sanitàries. 

 2.2 Obtenció de dianes que portaran a una identificació de gens i d'altres factors que aportin una alta especificitat de l'abordatge terapèutic. 

 2.3 Prestació de serveis tècnics de les plataformes amb Norma ISO9001:2000 per estudis específics que puguin ser acceptats per Agències 
Avaluadores de Fàrmacs. 

 2.4 Establir vincles de col·laboració en R+D+I a llarg termini amb empreses farmacèutiques nacionals i internacionals. 
 2.5 Realització de convenis amb empreses del sector per acollir personal i afavorir la transferència de coneixements. 
3. 3.- Formació personal investigador i afavorir l'enfortiment de la xarxa de futurs investigadors. Objectius operatius: 
 3.1 Formació de personal investigador per assolir títols de tercer cicle (Màsters, DEA, TESI) a les universitats Espanyoles i Europees. 
 3.2 Organització i participació en "Summer School Programs", Programes de Doctorat/ Màsters. 
 3.3 Establiment de "Training Programs" amb altres centres Europeus i Comunitaris. 
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Subsector consorcis 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars (7460) 
Programa: Recerca i Desenvolupament (571) 

Serveis / productes / activitats 
1. Identificació, captació i incorporació progressiva d'investigadors juniors. 
2. Participació en projectes de valor innovador. 
3. Produir resultats patentables. 
4. Participació amb acords marc de col·laboració d'altres organismes. 
5. Realització i participació en contractes de transferència de tecnologia. 
6. Obtenció de dianes que aportin una alta especificitat de l'abordatge terapèutic. 
7. Prestació de serveis tècnics de les plataformes amb Norma ISO9001:2000 per estudis específics. 
8. Establir vincles de col·laboració en R+D+I a llarg termini amb empreses farmacèutiques nacionals i internacionals. 
9. Realització de convenis amb empreses del sector per acollir personal i afavorir la transferència de coneixements. 

10. Formació de personal investigador per assolir títols de tercer cicle (Màsters, DEA, TESI) 
11. Organització i participació en Programes de Doctorat/ Màsters. 
12. Establiment de programes de formació amb altres centres Europeus i Comunitaris. 
13. Organització de congressos nacionals i internacionals relacionats amb l'àrea científica. 
14. Assistència a congressos i cursos per a la difusió de coneixements. 
15. Publicacions de resultats dels estudis i projectes en prestigioses revistes d'àmbit internacional i nacional. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre d'accions de transferència de tecnologia (producció de 

patents, llicències i contractes amb empreses) 
Resultats Nombre  2  

2. Nombre de publicacions nacionals i/o internacionals. Resultats Nombre  44  

3. Nombre de congressos/cursos als que s'ha assistit. Resultats Nombre  60  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Gènere, Medi ambient 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 2.150.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.300.000,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 865.826,00
Total despeses 4.315.826,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 53

 



 
PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2009  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

 

1026 

 

Subsector consorcis 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (7470) 
Programa: R+D biomèdics i en ciències de la salut (573) 

Unitat responsable 
Consorci Institut Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer 
Diagnòstic de la situació 
Les Fortaleses de l'IDIBAPS són l'excel·lència global en diferents àrees de la biomedicina; un fort equip de lideratge; el lideratge en investigació 
biomèdica; el Lideratge en la investigació biomèdica de l'Estat espanyol; el treball en equip entre les institucions que formen l'IDIBAPS i amb grups 
nacionals i internacionals i les noves capacitats de gestió i transferència. Les Debilitats són la mancança d'espai fins al 2010; l'escassetat de recursos 
no lligats a projectes; la complexitat creixent, així com la mancança de recursos per a equipaments i plataformes tecnològiques estratègiques.Les 
Oportunitats són el desenvolupament com a Institut d'Investigacions Sanitàries; la captació de recursos de l'Institut de Salut Carles III; el reforç d'àrees 
estratègiques mitjançant col·laboracions; el mecenatge; el Centre d'innovació i conveni amb l'Institut Català de Bioenginyeria; els CIBERS i els nous 
espais.Les Amenaces són la indefinició sobre les ajudes de l'Institut de Salut Carles III; les restriccions del pressupost de funcionament en un moment 
expansiu; la mancança d'un marc de referència estable; la complexitat legal i organitzativa i la mancança de recursos per a inversió en equipaments i 
plataformes. En els pròxims quatre anys l'IDIBAPS afronta el repte de consolidar la seva posició de lideratge en la investigació biomèdica i d'assegurar 
un creixement harmònic a partir del desenvolupament de capacitats crítiques per potenciar la investigació bàsica i translacional en un futur immediat i 
la consolidació d'un entorn físic i organitzatiu d'excel·lència. 
 

Missió 
La missió del programa és fer recerca biomèdica traslladant els seus resultats a polítiques encaminades a la millora de la qualitat de vida de la 
població. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Desenvolupar investigació de qualitat competitiva a nivell global amb rellevància científica i publicada en revistes d'alt factor d'impacte, assegurant 

un entorn d'excel·lència basat en la qualitat, la innovació i la productivitat 

 1.1 Continuar impulsant les publicacions en revistes situades en els primers quartils de cada especialitat o disciplina científica, ja que el factor 
d'impacte i encara més les cites per autor són el principal indicador d'excel·lència 

 1.2 Posar en funcionament el pla de qualitat i de l'avaluació de la qualitat. 

 1.3 Millorar els sistemes d'avaluació de la investigació donant més pes a noves dimensions com ara la innovació tecnològica, la transferència 
tecnològica i el desenvolupament de capacitats dels investigadors joves 

2. Estimular la transferència tecnològica i la col·laboració amb el nostre entorn acadèmic, científic i industrial. Potenciar les relacions amb el CSIC, el 
Parc Científic de Barcelona i la BioRegió de Catalunya 

 2.1 Desenvolupar estratègies de suport per a l'impuls de la recerca 
 2.2 Potenciar les relaciones institucionals amb altres grups d'excel·lència en recerca biomèdica dins i fora del nostre país 

 2.3 Establir processos formals d'avaluació del potencial d'aplicació pràctica, de descobriments científics, dels investigadors de l'IDIBAPS i de 
gestió de xarxes amb empreses biomèdiques. 

3. Consolidar i ampliar la base d'investigadors sènior 
 3.1 Afavorir l'estabilització dels investigadors que provenen de programes previs com ara el Programa Ramón i Cajal i FIS 

 3.2 Ampliar el nombre d'investigadors postdoctors amb programes de tres anys en un nombre no inferior a un total de quinze convocatòries al 
cap de quatre anys 

 3.3 Millorar la secció de convocatòries del web de l'Institut per publicar les convocatòries postdoctorals en l'àmbit nacional i europeu. 
4. Proporcionar un entorn físic estable i equilibrat que asseguri la consolidació d'una de les agrupacions d'investigació de referència al sud d'Europa 

 4.1 Incrementar el nombre de tècnics i d'infermeres de suport en els pròxims quatre anys amb l'objectiu de prestar el suport necessari als 
investigadors tant en les tasques de laboratori com en les de tipus clínic 

 4.2 Desenvolupar i equipar de manera competitiva els nous laboratoris del CIBEK. 
 4.3 Millorar els sistemes de gestió transversal per assegurar la maximització de les sinergies entre els grups de l'IDIBAPS 
 4.4 Assegurar l'excel·lència en les plataformes tecnològiques comunes, incloent-hi la bioinformàtica i la tecnologia de la imatge. 
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Subsector consorcis 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (7470) 
Programa: R+D biomèdics i en ciències de la salut (573) 

Serveis / productes / activitats 
1. Internacionalització i millora de la recerca bàsica: Programa de post-docs internacionals; Foment d' aliances amb grups d' excel·lència en  recerca 

bàsica (IRB i altres); Potenciació Salut Internacional i CRESIB 
2. Biobancs: Estàndards de qualitat internacionals i segons la llei d' investigació biomèdica; Biobancs de referència a Europ 
3. Diagnòstic :biologia molecular & imatge: Centre de referència en imatge i  en biologia molecular; Col·laboracions amb empreses. 
4. Millora de la Gestió: Re- implantació de SAP ( 1ª implantació a Espanya de SAP_Grant Management ); Gestió del Coneixement; Portal de 

l'Investigador 
5. Política  de Innovació i Noves Tecnologies; Oficina Tècnica d' avaluació de la innovació i noves tecnologies; Inventari de projectes d'innovació; 

Comitè d' innovació; Funcions especialitzades en la interfase amb el sector productiu; 
6. Acreditació i aliances: Desenvolupament com a Instituto de Investigaciones Sanitarias del ISC III; Convenis de integració amb  IRB , San Joan de 

Deu , IBUB ,CAPSE, CRESIB 
7. Millora de la Qualitat: Certificació ISO 9001 ( Qualitat ) i  UNE 166602 ( Innovació ); Sistema d' informació  i mètriques per la gestió. 
8. Unitat de Teràpia experimental: Enfocada a Assaigs d' alt valor ( Fases I i II en malats ;  " proof of concept " ); Ubicada en el Hospital Clínic. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre d'articles científics publicats Resultats Nombre  721  

2. Nombre de spin-off i sol·licituds de patents Resultats Nombre  4  

3. Ingresos competitius obtinguts Input MEUR  200,04  

4. Personal incorporat Input Nombre  148  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Gènere, Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 8.439.638,27
2 Despeses corrents de béns i serveis 4.268.389,64
3 Despeses financeres 409.688,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 649.083,24
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 506.144,26
Total despeses 14.272.943,41
Nombre de llocs de treball pressupostats 219
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Subsector consorcis 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Consorci Centre de Recerca Matemàtica (7510) 
Programa: Recerca i Desenvolupament (571) 

Unitat responsable 
Consorci Centre de Recerca Matemàtica (CRM) 
Diagnòstic de la situació 
La trajectòria del CRM des de la seva fundació l'any 1984 i particularment durant el període de validesa dels contractes programa signats amb l'antic 
DURSI (2003-2007) l'han acreditat com un dels centres de recerca en matemàtiques de referència a Europa i element dinamitzador importantíssim de 
la recerca en matemàtiques a Catalunya. El CRM forma part de la xarxa de centres europeus de recerca en matemàtiques ERCOM i s'ha consolidat 
com un instrument molt valuós d'estímul i de suport als grups de recerca en matemàtiques a Catalunya. 
Fortaleses: El reconeixement i visibilitat internacional, la implicació i participació en programes desenvolupats en la xarxa europea, el lideratge a nivell 
estatal, la generació d'iniciatives innovadores, la capacitat de fomentar i donar acollida a activitats de recerca de gran format i la qualitat de les 
infraestructures del centre i del suport logístic dels visitants. 
Debilitats: L'activitat matemàtica amb poc component interdisciplinar, la poca presència de temes associats a la computació, modelització i simulació, 
la manca d'investigadors adscrits al Centre de forma permanent i la insuficient exposició del CRM a investigadors espanyols de fora de Catalunya 
Oportunitats: La constitució del Instituto Espanyol de Matemàtiques pot generar grans oportunitats de col·laboració i la posta en marxa per part del 
CSIC d'un pla estratègic per a la recerca en matemàtiques possibilitarà l'establiment d'un conveni de col·laboració amb el CRM. 
Amenaces: La creació de l'IEMath pot comportar pèrdua de visibilitat del CRM a Europa com a únic centre de recerca matemàtica a l'estat espanyol i la 
creació de nous instituts de recerca matemàtica impulsats pel IEMath situarà al CRM en un escenari de competitivitat per a l'obtenció dels recursos. 
 

Missió 
La recerca i la formació avançada en l'àmbit de les matemàtiques, mitjançant la col·laboració i les sinergies amb les universitats i les institucions de 
recerca de Catalunya, amb l'objectiu d'ésser un referent científic internacional en aquest àmbit. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Desenvolupament i la millora constant del conjunt de la recerca en matemàtiques que es fa a Catalunya, en col·laboració amb els departaments 

universitaris, els grups de recerca  i altres institucions amb les quals comparteix unes mateixes finalitats. 
 1.1  Consolidació del model i la tipologia del CRM en el sistema de recerca i universitari català, espanyol i europeu. 
 1.2  Suport als grups de recerca de les universitats catalanes per tal que esdevinguin referents en el seu àmbit d'especialització 

 1.3  Organització d'activitats a escala internacional per tal d'aconseguir la plena integració de la comunitat matemàtica catalana en l'esfera 
mundial. 

 1.4 Desenvolupament de línies de recerca deficitàries i d'interès estratègic: Programa IAE d'incentivació d'àrees estratègiques 
 1.5 Incorporació permanent d'investigadors d'excel·lència al sistema català: captació, instal·lació, consolidació. 
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Subsector consorcis 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Consorci Centre de Recerca Matemàtica (7510) 
Programa: Recerca i Desenvolupament (571) 

Serveis / productes / activitats 
1. Organitzar Programes de Recerca del CRM 
2. Organitzar congressos, workshops i jornades temàtiques. 
3. Organitzar cursos avançats. 
4. Acollir investigadors visitants de mitja i llarga durada. 
5.  Potenciar les sèries de publicacions Preprints del CRM, Quaderns del CRM, Documents del CRM i Advanced Courses in Mathematics CRM 

Barcelona 
6. Convocar i gestionar beques doctorals de formació en línies de recerca del programa IAE per a estudiants de doctorat de les universitats 

catalanes. 
7.  Convocar i gestionar beques postdoctorals 
8. Atorgar ajuts a treballs de recerca en àrees del Programa IAE 
9. Donar suport a la creació i millora de grups de recerca en àrees del Programa IAE (GRIAE) i organitzar activitats Inter-Consolider 

10. Organitzar modelling weeks i grups d'estudi en matemàtica industrial i expandir el Mestratge de matemàtiques per als instruments financers 
(administrat pel departament de matemàtiques de la UAB). 

11. Participar en les convocatòries del setè Programa Marc de la Comissió Europea i de l'European Research Council. 
12. Participar en el Consorci IEMath. 
13. Donar suport a la formació d'investigadors. 
14. Posar en marxa un Programa d'incorporació d'investigadors estables d'excel·lència. 
15. Reforçar  l'administració i proveir la figura de gerent del CRM. 
16. Redefinir la xarxa informàtica del CRM. 
17.  Ampliar i remodelar les instal·lacions 

  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Recursos obtinguts en convocatòries competitives Input Milers d'EUR  1.103,94 1.438,59 2013

2. Ingressos per quotes d'activitats Input Milers d'EUR  173,80 254,46 2013

3. Nombre de becaris postdoctorals propis Resultats Nombre  6 8 2013

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Gènere, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 1.114.968,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.011.558,00
3 Despeses financeres 120.911,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 2.460.911,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 170.000,00
Total despeses 4.878.348,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 51

 



 
PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2009  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

 

1030 

 

Subsector consorcis 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (7530) 
Programa: R+D biomèdics i en ciències de la salut (573) 

Unitat responsable 
Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona 
Diagnòstic de la situació 
El Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) va ser constituït l'any 2005 amb la participació de la Generalitat de Catalunya, 
l'Ajuntament de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra. Va ser creat per donar impuls a les activitats de recerca, desenvolupament i innovació oferint 
als centres d'investigació uns espais equipats amb els mitjans necessaris. La finalitat del Consorci PRBB és la posada en marxa, l'impuls i la promoció 
del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, la construcció de l'edifici, l'equipament i la gestió i prestació dels serveis que són necessaris per a 
l'òptim funcionament dels centres que s'hi estableixen. En el moment de la creació del Consorci PRBB els centres de recerca es trobaven limitats en 
les seves possibilitats de creixement degut a la manca d'espais per a exercir la recerca i el PRBB venia a cobrir aquesta mancança. La Resolució 
UNI/2703/2005, de 12 de setembre (DOGC número 4477 de 27-9-2005) dóna publicitat a l'Acord de Govern de 26 de juliol de 2005 pel qual s'autoritza 
la constitució del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona 

Missió 
La missió del Consorci PRBB és la construcció i l'equipament de l'edifici així com el seu manteniment en condicions òptimes per a l'exercici de la 
recerca, la prestació dels serveis necessaris per al funcionament de l'edifici i dels centres instal·lats, la coordinació científica i la promoció de la 
recerca, la gestió coordinada de l'administració, de les activitats i dels serveis comuns, la gestió de l'estabulari que ofereix els seus serveis a tots els 
centres instal·lats al PRBB i la representació del Parc. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Incrementar els espais destinats a la recerca biomèdica mitjançant l'augment dels metres quadrats propietat del Consorci PRBB 
 1.1 Assolir la mateixa qualitat en la prestació dels serveis 
2. Incrementar els metres quadrats útils per a la recerca a l'edifici del PRBB 
 2.1 Ampliar la prestació de serveis de neteja i de manteniment 
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Subsector consorcis 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (7530) 
Programa: R+D biomèdics i en ciències de la salut (573) 

Serveis / productes / activitats 
1. Adjudicar les obres als espais no utilitzats per recerca 
2. Acabar la remodelació dels espais 
3. Equipar els nous espais 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre de metres quadrats utilitzables Input Nombre  56.300  

2. Nombre de persones dedicades a tasques de neteja, de 
manteniment, o de seguretat 

Input Nombre  43  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Gènere, Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 1.847.638,58
2 Despeses corrents de béns i serveis 3.822.993,02
3 Despeses financeres 2.687.373,75
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 2.362.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 6.246.648,00
Total despeses 16.966.653,35
Nombre de llocs de treball pressupostats 35
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Subsector consorcis 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Consorci Laboratori de Llum de Sincrotró (8420) 
Programa: Recerca i Desenvolupament (571) 

Unitat responsable 
Consorci Laboratori de Llum de Sincrotró 
Diagnòstic de la situació 
Atès que les infraestructures cientificotècniques i els grans centres de recerca són un motor important per al desenvolupament dels països;Atès que 
nombroses branques de la recerca requereixen grans instal·lacions que, a més d'estimular la recerca científica, ajuden a les empreses a desenvolupar 
tecnologies innovadores i contribueixen a la formació de personal especialitzat;Atès que entre aquestes, les que tenen una aplicació més generalitzada 
i més perspectives de futur són les fonts de llum de sincrotró;Atès que com a resultat d'un primer estudi de viabilitat, que es va encarregar el juliol de 
1992, la Generalitat de Catalunya va incloure la construcció d'una font de llum de sincrotró al seu primer Pla de recerca (1993-1996) i, pel Decret 
89/1993, de 9 de març, va constituir la Comissió Promotora del Laboratori de Sincrotró;Atès que durant aquests anys el Govern de la Generalitat ha 
sostingut, amb el suport parcial de la Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia (CICYT), un equip de treball que ha estat fent el disseny detallat 
del futur Laboratori de Llum de Sincrotró;Atès el progrés realitzat i la consolidació del projecte, que fins ara gestionava el consorci Institut de Física 
d'Altes Energies;Es crea el Consorci Laboratori de Llum de Sincrotró per a donar aquests serveis. 
 

Missió 
La construcció d'una font de llum de sincrotró i el desenvolupament d'altres tècniques relacionades per a la seva utilització per part de grups 
d'investigadors d'entitats públiques i privades segons les prioritats que estableixi el Consell de Direcció o altres comitès en els quals aquest pugui 
delegar. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Fer experiments de biologia estructural fent servir llum de sincrotró 

 1.1 Seguir analitzant l'estudi de detall del futur Sincrotró, fent-lo avaluar per experts; i analitzar, i si escau participar, en possibles col·laboracions 
internacionals. 

2. Fomentar la utilització de la llum de sincrotró subministrada per altres fonts existents en altres països, en particular la de l'European Synchrotron 
Radiation Facility 

 2.1 Col·laborar en projectes de l'European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) 
 2.2 Mesurar components magnètics a petició d'altres laboratoris i centres de recerca 
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Subsector consorcis 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Consorci Laboratori de Llum de Sincrotró (8420) 
Programa: Recerca i Desenvolupament (571) 

Serveis / productes / activitats 
1. Actuacions encaminades a la posada en marxa de la infraestructura 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre de projectes de recerca Output Nombre  4 100 2011

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 185.336,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 14.664,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 40.000,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 240.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 6
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Subsector consorcis 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Consorci Centre de Visió per Computador (8440) 
Programa: Recerca i Desenvolupament (571) 

Unitat responsable 
Centre Visió per Computador 
Diagnòstic de la situació 
El Centre de Visió per Computador (CVC) és una institució sense ànim de lucre dedicada a la recerca i al desenvolupament en la tecnologia de la Visió 
per Computador (VpC). La VpC és un àrea de coneixement que pretén processar i extraure informació de les imatges utilizant ordinadors. És una 
tecnologia horitzontal que es pot aplicar a moltes activitats humanes, tant social com productives. Tot i que el CVC compta amb un model mixt de 
recursos humans de recerca, els recursos econòmics aportats per les diferents intitucions no han permès la consolidació de les partides 
pressupostàries per a personal investigador propi (cap. 1). 
Això deixa a l'activitat de recerca en una certa feblesa, atès que els investigadors que estan liderant els grups i projectes són adscrits provinents 
d'altres institucions i la seva pertanyença al CVC està condicionada a les polítiques d'adscripció de les seves institucions d'origen. 
En el mateix sentit i donades les mancances detectades en els instruments utilitzats per a la captació de talent de personal investigador pre i post 
doctoral, s'ha planificat una política de beques (predoctorals) i de contractes postdoctorals, com a base per al reclutament d'aquest tipus de personal.  
Amb l'increment de personal esdevingut al CVC durant els últims anys i, tenint en compte les incorporacions futures, es farà necessari el reforçament 
dels serveis de gestió (personal de les àrees: Administració, Gerència, Màrqueting i Serveis Informàtics) de manera proporcional, així com el augment 
de les despeses relacionades amb el manteniment de l'edifici, serveis professionals, subministres, etc. Ens trobem amb què hi ha poca visibilitat de la 
producció del CVC, que hi ha poca cultura per part dels clients a entendre el risc inherent de la VpC i que la presència del CVC en àmbits d'influència 
(organitzacions, comitès, etc.) és petita, raons per les que es volen potenciar les actuacions de màrqueting tecnològic. 
 

Missió 
Promoció de la recerca de prestigi i d'impacte internacional i Transferència de coneixement a les empreses i a la societat en general en el camp de la 
visió per computador mitjançant la formació de científics i professionals d'alt nivell, competents en l'àmbit europeu per tal de fomentar la innovació, la 
competitivitat empresarial i la transferència de tecnologia en aquest camp. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Mantenir la Qualitat Científica 
 1.1 Política de grups de Recerca i Desenvolupament a través de la consolidació dels grups existents i del foment de la creació   de nous 
 1.2 Plantilla de personal investigador pròpia. 
 1.3 Mesura de la producció científica, de la transferència de tecnologia i de la formació. Avaluacions periòdiques de productes  i serveis 
 1.4 Sistema d'incentius (intern) 

 1.5 Millora de la qualitat de la gestió de R+D: Unitat de Suport a la Recerca i al Desenvolupament Tecnològic. Segona   Acreditació del sistema 
de gestió de la qualitat de la XIT. 

2. Promoure la transferència i difusió del coneixement a la societat i als sectors productius 
 2.1 Formació de personal d'alt nivell. 
 2.2 Impulsar la creació de spin-off. 
 2.3 Aliances amb grups i centres nacionals i internacionals. 
3. Millorar el coneixement de la visió per computador a nivell nacional i internacional 
 3.1 Promoure la participació en projectes i consorcis internacionals 
 3.2 Dotar-se d'un pla de comunicació i divulgació científica 
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Subsector consorcis 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Consorci Centre de Visió per Computador (8440) 
Programa: Recerca i Desenvolupament (571) 

Serveis / productes / activitats 
1. Recerca i Desenvolupament en Anàlisi de Documents 
2. Recerca i Desenvolupament en Textura i Color. 
3. Recerca i Desenvolupament en Imatge Mèdica. 
4. Recerca i Desenvolupament en Sistemes Avançats d'Ajut a la Conducció. 
5. Recerca i Desenvolupament en Visió Robòtica. 
6. Recerca i Desenvolupament en Visió Industrial. 
7. Recerca i Desenvolupament en Reconeixement i Anàlisi del Moviment. 
8. Recerca i Desenvolupament en Reconeixement d'Objectes. 
9. Recerca i Desenvolupament en Modelització i Visualització d'Imatge biomèdica. 

10. Desenvolupar programes de captació de talent. 
11. Avaluar periòdicament productes i serveis. 
12. Crear les unitats de suport al Desenvolupament Tecnològic i a la Recerca. 
13. Establir aliances amb grups i centres internacionals. 
14. Elaborar un pla de màrqueting, comunicació i divulgació. 
15. Establir un sistema d'incentius per al personal i d'avaluació de R+D. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre d'articles publicats en revistes científiques de 

reconegut prestigi 
Output Nombre  18  

2. Nombre de capítols de llibres i proceedings de congressos 
publicats 

Output Nombre  64  

3. Ingressos obtinguts de convocatòries competitives Input Milers d'EUR  746,96  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 1.840.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 904.000,00
3 Despeses financeres 1.500,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 268.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 3.013.500,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 91
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Subsector consorcis 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Consorci Institut de Física d'Altes Energies (8450) 
Programa: Recerca i Desenvolupament (571) 

Unitat responsable 
Consorci Institut de Física d'Altes Energies 
Diagnòstic de la situació 
La Física Fonamental té en l'actualitat tres fronteres clarament identificades per tots els estudis internacionals que s'han dut a terme els últims anys: - 
l'experimentació a altes energies- la búsqueda de processos novedosos- la cosmologia observacional. Les línies d'investigació de l'IFAE es dirigeixen 
a totes tres fronteres, amb experiments punters en context de col·laboracions internacionals d'alt nivell. En el pròxims anys s'esperen progressos 
importants en cadascuna d'aquestes línies. El repte de l'IFAE és aprofitar aquestes oportunitats. Cal consolidar les activitats que s'han desenvolupat 
fins ara, mantenint el personal investigador actual. 
 

Missió 
La missió de l'IFAE és la investigació bàsica a Catalunya en Física i Astrofísica d'Altes Energies i en Cosmologia Observacional i el desenvolupament 
de les tecnologies associades a aquest camp d'investigació de manera competitiva amb els centres més avançats del món 

Objectius estratègics i operatius 
1. Mantenir a Catalunya grups d'investigació del màxim nivell internacional en els seus camps d'investigació que estan a la frontera de la ciència, 

optimitzant els beneficis a centre internacionals com el CERN de Ginebra. 

 1.1 Col·laborar en experiments al Fermi National Accelerator Laboratory (FNAL), el més gran d'EE.UU., i a l'accelerador "Large Hadron Collider" 
del CERN, el laboratori europeu de física de partícules a Ginebra. 

 1.2 Col·laborar en experiments sobre neutrins al Japó i al laboratori subterrani de Canfranc. 
 1.3 Continuar les observacions d'astrofísica amb el telescopi MAGIC a l'observatori del Roque de los Muchachos a Canàries. 

 1.4 Participar en la construcció d'un nou telescopi òptic a Xile (col·laboració internacional) i liderar la construcció d'un altre telescopi a Aragó 
(projecte CONSOLIDER anomenat PAU, proposat i coordinat per l'IFAE). 

2. Formar personal doctoral en aspectes científics i tecnològics relacionats amb el camp de la física d'altes energies i tecnologies associades. 
 2.1 Formar cada any entre 5 i 8 nous doctors. 
 2.2 Donar almenys 40 presentacions d'investigadors del centre en congressos o "workshops" intenacionals. 
 2.3 Posar en marxa un màster de Física de Partícules i Astrofísica amb 3-5 assignatures impartides per docents del centre. 
3. Utilitzar la sinergia proporcionada per la col·laboració estreta entre científics i enginyers per portar a terme projectes tecnològics d'investigació 

aplicada. 
 3.1 Continuar el desenvolupament d'una nova màquina de radiografia digital, realitzada per el "spinoff" anomenat "X-Ray Imaging 
 3.2 Desenvolupar una idea recentment sorgida al centre sobre noves tècniques de Tomografia per Emissió de Positrons (PET) 
4. Continuar i enfortir les activitats de divulgació i foment de la cultura científica. 
 4.1 Participar en programes de divulgació promoguts per varies entitats estatals o nacionals. 
 4.2 Donar conferències per al públic general adult o estudiants de secundària. 
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Subsector consorcis 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Consorci Institut de Física d'Altes Energies (8450) 
Programa: Recerca i Desenvolupament (571) 

Serveis / productes / activitats 
1. Participar en l'experiment CDF a FNAL amb 3 doctors i 2 estudiants de doctorat, i en l'experiment ATLAS a l'LHC amb 9 doctors i 5 estudiants de 

doctorat. Els dos experiments produiran unes 20 publicacions al 2009. 
2. Completar l'aparell per l'experiment K2K al Japó, i desenvolupar prototipus d'aparell per l'experiment a Canfranc (3 doctors, 3 estudiants; en 

aquesta etapa inicial, 2-3 publicacions). 
3. Posar en marxa el segon telescopi MAGIC i continuar les observacions amb els dos telescopis (5 doctors, 5 estudiants, unes 15 publicacions) 
4. Posar en marxa una nova càmera en un telescopi òptic d'una col·laboració internacional, a Xile. 
5. Completar el disseny i iniciar la fabricació del telescopi de PAU. Aquestes últimes activitats acaben de començar i involucren 3 doctors i 2 

estudiant; produiran 1-2 publicacions al 2009. 
6. Completar les actuacions per a posar en marxa el màster de Física de Partícules i Astrofísica 
7. Realització de les proves i de la presentació comercial de la màquina realitzada per XRI. 
8. Presentació d'un projecte europeu, en col·laboració amb empreses del món de l'electrònica i dels equips mèdics, per desenvolupar un nou equip 

de PET. 
9. Realització d'una activitat de divulgació finançada per la FECyT sobre l'experimentació a l'LHC. 

10. Impartir de 5 a 7 conferències. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre de presentacions en congressos internacionals Output Nombre  45  

2. Nombre d'activitats de divulgació anuals Output Nombre  7  

3. Nombre de publicacions en revistes cintífiques Output Nombre  70 80 2012

4. Nombre de noves sol·licituds de patents i creació de spin-off Resultats Nombre  4 4 2012

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 1.989.435,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 720.822,66
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 70.000,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 413.000,00
7 Transferències de capital 592.075,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 3.785.332,66
Nombre de llocs de treball pressupostats 81

 



 
PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2009  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

 

1038 

 

Subsector consorcis 
Departament d'Acció Social i Ciutadania 
Servei/Entitat: Consorci Sant Gregori, de Girona (7150) 
Programa: Atenció a les persones amb discapacitats (316) 

Unitat responsable 
Consorci Sant Gregori 
Diagnòstic de la situació 
El pla estratègic 2004-2008 del Consorci Sant Gregori es centrava bàsicament en un desenvolupament de models d'atenció que pretén fomentar: 
1.  La normalització en l'atenció de les necessitats dels usuaris i usuàries i de les seves famílies. 
2.  La Millora de la qualitat. 
3.  L'aprofitament dels recursos. 
En aquests moments el model de creixement del Consorci es vol desenvolupar intentarà convertir l'entitat no només en una entitat d'atenció a les 
persones amb discapacitat, sinó també en una entitat referent en l'estudi, la recerca i la millora dels processos i la metodologia d'aquesta atenció. 
L'anàlisi concret de les oportunitats i amenaces, enteses com a factors externs i de fortaleses i debilitats enteses com a factors que es poden controlar, 
s'estableix de la següent manera: 
1. Actualment el espais de què disposa el Consorci per dur a terme els seus serveis no estan adequats a la normativa. Cal dir que encara es disposa 
de temps per poder adaptar-los, però tampoc els optimitza ni els utilitza per poder oferir millor serveis i altres opcions al sector. 
L'adequació d'aquests espais ha de suposar un salt qualitatiu i quantitatiu pel Consorci. 
2. L'enorme creixement de les necessitats socials que es preveu i sobretot la previsió que  cada cop siguin més específiques, fa preveure la necessitat 
d'una estructura estable, preparada tècnicament i uns espais adequats. 
3. L'experiència de tants anys del Consorci en l'atenció a les persones amb discapacitat permet la capacitat de disseny de nous projectes adaptats a 
les necessitats. 
El consorci vol ser una entitat referent a nivell de comarques gironines en el desenvolupament de serveis i metodologia d'atenció a les persones amb 
discapacitat i per tant vol formalitzar els seus objectius des d'un abordatge integral, individualitzat i integrador. 
Els eixos estratègics del treball del Consorci seran: 
·  Qualitat, innovació i creativitat. 
·  Anàlisi crític i constructiu. 
·  Gestió dels recursos envers la seva optimització. 
·  Generar i/o aportar coneixement. 
·  Rigurositat en la feina ·  Control financer i sostenibilitat. 
·  Implicació social i treball en xarxa. 
 

Missió 
Millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual de les comarques gironines fonamentada des d'un concepte holístic de la 
persona, i amb l'objectiu d'aconseguir la inserció, el respecte, l'autodeterminació i el màxim benestar per a elles i les seves famílies. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Garantir a les persones amb discapacitat intel·lectual una assistència rehabilitadora i impulsora de màxima autonomia personal i social. 
 1.1 Mantenir el nombre de places residencials per a persones amb discapacitat intel·lectual 
 1.2 Mantenir el nombre de places d'escola especialitzada per a persones amb pluridiscapacitat 
 1.3 Mantenir els centres per a persones amb discapacitat intel·lectual 
 1.4 Mantenir les places de centres de dia per a persones amb discapacitat intel·lectual 
 1.5 Mantenir els centres per a persones amb discapacitat 
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Subsector consorcis 
Departament d'Acció Social i Ciutadania 
Servei/Entitat: Consorci Sant Gregori, de Girona (7150) 
Programa: Atenció a les persones amb discapacitats (316) 

Serveis / productes / activitats 
1. Implementar un nou organigrama tècnic pel Centre "Els Roures" 
2. Implementar un nou organigrama tècnic pel Servei d'Acolliment Residencial per a infants i joves amb retard mental i greus pluridiscapacitats 

físiques i/o orgàniques, Joan Riu. 
3. Reformar els edificis cedits per Caixa de Girona per adaptar-los a la normativa del decret d'Acolliment Residencial. 
4. Millorar el Servei de Valoració de la Discapacitat, sobretot en la seva accessibilitat pels usuaris. 
5. Oferir serveis de seguiment i coordinació d'inversions 
6. Iniciar la construcció de l'edifici d'oficines. 
7. Elaborar un nou programa de formació pels nostres treballadors. 
8. Elaborar un pla d'atenció a les famílies 
9. Dotar-nos de pagina WEB i implementar l'ús d'un nou programa de gestió comptable i d'intranet. 

10. Assessorar a les famílies i els usuaris del CONSORCI DE SANT GREGORI sobre la nova llei de la dependència i adaptar-nos a aquesta. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Places residencials Consorci Sant Gregori per a persones amb 

discapacitat intel·lectual 
Output Nombre 90 91 91  

2. Places en escola especialitzada del Consorci Sant Gregori per 
a persones amb pluridiscapacitat 

Output Nombre 43 48 48  

3. Centres del Consorci Sant Gregori per a persones amb 
discapacitat intel·lectual 

Output Nombre 3 3 3  

4. Places en centres de dia del Consorci Sant Gregori per a 
persones amb discapacitat intel·lectual

Output Nombre 11 15 15  

5. Centres del Consorci Sant Gregori per a persones amb 
discapacitat 

Output Nombre  1  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Gènere, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 4.223.209,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 952.666,00
3 Despeses financeres 2.153,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 2.560.629,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 7.738.657,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 133
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Subsector consorcis 
Departament d'Acció Social i Ciutadania 
Servei/Entitat: Consorci del Barri de la Mina (7730) 
Programa: Serveis a la comunitat (323) 

Unitat responsable 
Consorci del Barri de La Mina 
Diagnòstic de la situació 
L'1 de setembre de 2000, es va constituir el Consorci del Barri de la Mina, que respon a la voluntat de diferents institucions (Generalitat de Catalunya, 
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, Ajuntament de Barcelona i Diputació de Barcelona) d'assolir, de forma progressiva, una millora substancial al barri 
de la Mina. Un canvi que s'ha de fer evident en la millora de les seves condicions: 
socials, educatives, cíviques, de seguretat, d'urbanització, de lluita contra l'exclusió social, de desenvolupament de la vida comunitària i de la vida 
associativa. 
El Consorci té la responsabilitat de dura a terme: 
-  La realització d'actuacions en els àmbits educatiu, cultural, d'inserció laboral, social, d'habitatge, seguretat i prevenció. 
-  La coordinació i col·laboració per a l'aplicació correcta de les actuacions socials, laborals, culturals, educatives, sanitàries, d'habitatge i urbanístiques.
-  Les actuacions adreçades al desenvolupament econòmic del sector d'actuació en coordinació amb l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. 
-  L'establiment de relacions amb altres administracions, organismes i entitats. 
-  Les actuacions de col·laboració en l'elaboració dels instruments urbanístics que hagi aprovat l'Ajuntament de Sant Adrià. 
-  L'emissió d'informes respecte a les actuacions urbanístiques que es portin a terme en el seu àmbit territorial d'actuació. 
-  La previsió de vies de finançament per part de persones o entitats no consorciades. 
Es constitueix el consorci per a les funcions que determinen els seus estatuts, amb la denominació Consorci del Barri de la Mina, en els termes dels 
articles 57, 58 i 87 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local; 252 i següents de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de 
règim local de Catalunya; els articles 312 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis 
dels ens locals, així com el que preveu l'article 55 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració 
de la Generalitat de Catalunya. 
El Consorci es constitueix com una entitat jurídica pública, dotada de personalitat jurídica pròpia independent dels seus membres per a la consecució 
de la seva finalitat. 
 

Missió 
La finalitat de caràcter general del Consorci és la de dirigir, coordinar i executar l'aplicació del Pla de transformació del barri de la Mina, aprovat pel 
Govern de la Generalitat de Catalunya i pel Ple de l'Ajuntament Sant Adrià de Besòs, millorant les condicions: socials, educatives, cíviques, de 
seguretat, d'urbanització, de lluita contra l'exclusió social, de desenvolupament de la vida comunitària i de la vida associativa. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Dirigir, coordinar i executar l'aplicació del Pla de transformació del barri de La Mina 
 1.1 Garantir el compliment Pla de transformació del barri de La Mina 
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Subsector consorcis 
Departament d'Acció Social i Ciutadania 
Servei/Entitat: Consorci del Barri de la Mina (7730) 
Programa: Serveis a la comunitat (323) 

Serveis / productes / activitats 
1. Fomentar la formació i inserció sociolaboral 
2. Conciliar la vida familiar i laboral 
3. Contribuir al desenvolupament econòmic i local 
4. Incentivar la participació i desenvolupament comunitari 
5. Millorar la convivència i el civisme 
6. Donar suport social i educatiu 
7. Millorar l'espai públic i el civisme 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Gènere, Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 988.492,86
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.893.376,82
3 Despeses financeres 492.132,30
4 Transferències corrents 194.512,50
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 20.184.879,43
7 Transferències de capital 1.457.532,43
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 25.210.926,34
Nombre de llocs de treball pressupostats 19
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Subsector consorcis 
Departament d'Acció Social i Ciutadania 
Servei/Entitat: Consorci de Serveis Socials de Barcelona (8500) 
Programa: Direcció i administració generals (121) 

Unitat responsable 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona 
Diagnòstic de la situació 
El Consorci de Serveis Socials de Barcelona és un ens públic associatiu entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona creat per la 
Carta Municipal de Barcelona i  que, com a tal ens, requereix d'una estructura organitzativa dotada amb recursos humans i materials, que dona un 
suport administratiu tècnic especialitzat a totes les unitats, centres i serveis que gestiona  en el seu àmbit. 
Per tant, aquest programa està format pel conjunt d'actuacions de suport a la gestió dels diferents serveis i funcions encomandes al consorci, així com 
també aquelles despeses estructurals i de funcionament d'aquest. 
 

Missió 
En l'àmbit territorial de la ciutat de Barcelona planificar els serveis socials especilitzats, proposar al Govern la reglamentació d'entitats i serveis socials 
especialitzats, programar prestar i gestionar  els serveis socials especilitzats, organitzar la informació a la ciutadania, dirigir i coordinar els mitjans 
humans, materials i econòmics del Consorci per tal d'assolir els seus objectius. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Planificar els serveis socials especialitzats, integrar i dirigir els recursos del Consorci 
 1.1 Crear i posar en funcionament tres àrees de serveis d'atenció a les persones 

 1.2 Elaborar i aprovar  1 pla director, i aplicar i executar el 100% de les propostes del pla director previstes per a l'any 2009 de serveis socials 
especialitzats de Barcelona. 

2. Coordinar l'actuació de les unitats/centres/serveis per a una gestió eficaç 
 2.1 Exercir el control de gestió dels 50 centres i serveis adscrits al consorci 
 2.2 Crear una comunitat consorci que disposi d'intranet i connectar-hi  el 50% dels centres i serveis traspassats 
 2.3 Establir un sistema de treball per objectius i indicadors per avaluar com a mínim el 50% dels centres i serveis. 
 2.4 Elaborar un sistema i base de dades de control de gestió per realitzar el seguiment del 50% dels centres i serveis 
3. Organitzar la informació a la ciutadania en matèria dels serveis socials especialitzats existents  a Barcelona i dels recursos disponibles en aquesta 

matèria 
 3.1 Crear una web dinàmica que permeti incrementar en un 100% el nombre de consultes i vistes realitzades. 
 3.2 Establir un sistema de recollida i processament de la informació que permeti incrementar en un 25% el nombre de demandes formulades. 
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Subsector consorcis 
Departament d'Acció Social i Ciutadania 
Servei/Entitat: Consorci de Serveis Socials de Barcelona (8500) 
Programa: Direcció i administració generals (121) 

Serveis / productes / activitats 
1. Planificar els serveis socials especialitzats i dissenyar una nova estructura del consorci orientada als serveis. 
2. Dirigir els recursos humans i econòmics  del Consorci 
3. Coordinar l'actuació dels centres i serveis del Consorci 
4. Exercir el control de gestió dels centres i serveis traspassats al Consorci 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Àrees d'atenció a les persones en funcionament del CSSB Output Nombre  3  

2. % de propostes del Pla director del CSSB executades 
previstes 

Output %  100,00  

3. Centres traspassats amb control de gestió del CSSB Input Nombre  50  

4. % de centres connectats a l'intranet del CSSB Input %  50,00  

5. % de centres del CSSB amb objectius i indicadors incorporats Input %  50,00  

6. % de centres a la base de dades de control de gestió del 
CSSB 

Input %  50,00  

7. % increment de consultes a la web del CSSB Output %  100,00  

8. % increment de demandes d'informació del CSSB resoltes 
favorablement 

Resultats %  25,00  

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Gènere 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 986.869,01
2 Despeses corrents de béns i serveis 317.863,99
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 43.766,63
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 1.348.499,63
Nombre de llocs de treball pressupostats 17
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Subsector consorcis 
Departament d'Acció Social i Ciutadania 
Servei/Entitat: Consorci de Serveis Socials de Barcelona (8500) 
Programa: Atenció a les fam. i drets de ciutadania (313) 

Unitat responsable 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona 
Diagnòstic de la situació 
Durant el passat any 2007 es varen atendre 7.647 trucades en la línia d'atenció a les dones en situació de violència, de les quals 3.008 trucades 
procedien de Barcelona ciutat.  Els Punts d'Informació i Atenció a les Dones de l'Ajuntament de Barcelona van atendre durant el 2007 un total de 1.200 
dones (un 15% més respecte 2006, tal i com es desprèn de l' Informe Balanç 2007 dels serveis i recursos en matèria de violència vers les dones). 
El 2007 l'Equip d'atenció a les dones de la ciutat de Barcelona ha atès a 971 dones i 136 unitats familiars. Les dones ateses han patit majoritàriament 
la violència masclista en l'àmbit de la parella. L'any 2006 es va començar un programa específic d'atenció als fills i filles de les dones ateses per 
l'Equip. S'ha treballat amb unitats familiars de les quals han iniciat tractament amb professionals d'infància un total de 65 nenes i nens el 2006 i 99 el 
2007. 
A la Casa d'Acollida de Barcelona s'han atès  48 persones durant el 2007, 23 dones i 25 infants, amb una estada mitjana per persona de 272 dies, molt 
superior als 180 dies desitjables. 
A data 27 de maig de 2008, té lloc l'Acord de Govern pel qual es traspassa la gestió de serveis socials especialitzats al Consorci de Serveis Socials de 
Barcelona i els corresponents mitjans materials, personals i econòmics. Entre els traspassos acordats hi ha la gestió dels serveis socials de l'Àrea 
d'actuació d'Atenció a la família, a la infància i a l'adolescència pel que fa als serveis d'acollida, serveis residencials d'atenció educativa, serveis de 
valoració de maltractaments infantils i serveis residencials d'estada limitada per a dones. 
 

Missió 
Proporcionar atenció integral a les dones de la ciutat de Barcelona que han patit la violència masclista, especialment en l'àmbit de la parella, mitjançant 
l'acolliment residencial temporal que supleix la llar familiar amb la finalitat que tant les dones com els seus fills i filles puguin refer la seva biografia i el 
seu entorn familiar. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Proporcionar acolliment temporal i atenció integral  a les dones que han patit la violència masclista i als seus fills i filles. 
 1.1 Aconseguir que l'estada  de dones i infants atesos no sigui superior als 6 mesos. 
 1.2 Aconseguir que més del 50% de les dones ateses no pateixin nous episodis de violència masclista 
 1.3 Atendre un mínim de 54 persones de les que pateixen violència masclista. 
2. Facilitar la integració social i laboral de les dones i als seus fills i filles que han patit la violència masclista. 
 2.1 Aconseguir que més del 50% de les dones ateses aconsegueixen habitatge després del seu ingrés a la casa d'acollida. 

 2.2 Aconseguir que més del 33% de les dones ateses aconsegueixen la inserció laboral amb un salari superior als 1000 euros després del seu 
ingrés a la casa d'acollida. 
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Subsector consorcis 
Departament d'Acció Social i Ciutadania 
Servei/Entitat: Consorci de Serveis Socials de Barcelona (8500) 
Programa: Atenció a les fam. i drets de ciutadania (313) 

Serveis / productes / activitats 
1. Potenciar la recerca de serveis de salut per a la dona i els seus fills i filles. 
2. Proporcionar escolarització i seguiment per als fills i filles atesos. 
3. Subvencionar depeses bàsiques per a la dona, els seus fills i les seves filles, per tal que puguin realitzar les activitats de la vida diària. 
4. Realitzar entrevistes i enquestes per tal de dur a terme un seguiment semestral i anual per avaluar la recuperació de les dones i els seus fills i filles 

que han estat atesos a la casa d'acollida de Barcelona, un cop han abandonat la casa d'acollida. 
5. Gestionar les 27 places de la casa d'acollida i recerca de places d'habitatge en pisos pont per al posterior abandonament de la casa, previ a 

l'emancipació de la dona i els seus fills i filles. 
6. Prestar un servei d'atenció psicològica per les dones i els seus fills i filles. 
7. Prestar un servei d'atenció jurídica per a les dones ateses. 
8. Prestar un servei d'inserció laboral per a les dones ateses. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Persones que han rebut violència masclista ateses Output Nombre  54  

2. Dones ateses sense episodis de violència 6 mesos després de 
la sortida de la casa d'acollida 

Resultats %  50,00  

3. Dones ateses amb salari > 1000 euros 6 mesos després de 
l'ingrés a la casa d'acollida 

Resultats %  33,00  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Gènere 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 519.665,34
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 519.665,34
Nombre de llocs de treball pressupostats 0
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Subsector consorcis 
Departament d'Acció Social i Ciutadania 
Servei/Entitat: Consorci de Serveis Socials de Barcelona (8500) 
Programa: Atenció a les persones amb discapacitats (316) 

Unitat responsable 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona 
Diagnòstic de la situació 
A la ciutat de Barcelona l'any 2006 hi ha 106.265 habitants amb una valoració del grau d'afectació igual o superior al 33%, dels quals 26.100 tenen 
grau igual o superior al 75%. Aquests volums representen unes prevalences de 66,2 persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33% i de 
16,3 persones amb grau de discapacitat igual o superior al 75% per 1.000 habitants. 
Les discapacitats amb certificat oficial majoritàries són les discapacitats físiques motòriques (21,5 per mil), seguides de les discapacitats físiques no 
motòriques (17,8 per mil) i de les discapacitats per malaltia mental (12,3 per mil). 
Les persones residents a la ciutat de Barcelona amb grau d'afectació de la discapacitat igual o superior al 33% (106.265 habitants) representen el 
28,1% del total de la població amb certificat oficial de discapacitat de Catalunya. 
Els districtes de la ciutat amb un major volum de persones amb certificat oficial de discapacitats són l'Eixample amb 17.444 persones, Sant Martí amb 
14.510, Nou Barris amb 13.794 i Sants-Montjuïc amb 13.035. Aquesta distribució territorial es repeteix tant per homes com per dones. 
A 10 de març del 2007 la ciutat de Barcelona disposa de 3.853 places de serveis d'atenció especialitzada per a persones amb discapacitat. Les places 
d'atenció a les persones amb discapacitats són totes de l'administració pública o finançades per l'administració pública (sols hi ha 1 residència que és 
privada i que consta de 30 places). El 6,3% de les places són gestionades directament per l'administració pública mentre que el 92,9% son places 
finançades pel Departament d'Acció Social i Ciutadania (un 0,9% són places privades). 
Existeix una gran variabilitat territorial en la distribució de les places d'equipaments per a l'atenció de persones amb discapacitat a Barcelona. 
Els districtes que disposen de més nombre de places de l'administració pública o finançades per l'administració pública són Sants-Montjuïc amb 600 
places, Sarrià-Sant Gervasi amb 559 places i Horta-Guinardó amb 498 places, mentre que hi ha districtes que disposen de moltes menys places com 
són el cas de Nou barris amb 271 places, Ciutat Vella amb 256 places i Les Corts amb 117 places. 
A data 31/12/2006 2.849 persones amb discapacitat residents a Barcelona tenien assignat algun servei d'atenció especialitzada. 
D'aquests 1.949 tenien el servei a Barcelona mentre que el 31,6% (900 persones), tenien el servei fora de la ciutat de Barcelona. 
A data 27 de maig de 2008, té lloc l'Acord de Govern pel qual es traspassa la gestió de serveis socials especialitzats al Consorci de Serveis Socials de 
Barcelona i els corresponents mitjans materials, personals i econòmics. Entre els traspassos acordats hi ha la gestió dels serveis socials de l'Àrea 
d'actuació a persones amb discapacitat pel que fa als Serveis de centre de dia d'atenció especialitzada per a persones amb discapacitat i els serveis 
de centres residencials per a persones amb discapacitat. 
 

Missió 
Facilitar l'atenció de les persones amb greus discapacitats, que per causa del seu alt grau d'afectació necessiten atenció i suport per a les activitats de 
la vida diària i que per raons familiars, socials o de localització geogràfica no poden viure a casa seva, mitjançant d'acolliment residencial de caràcter 
temporal o permanent amb la finalitat de substituir la pròpia llar. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Facilitar un espai residencial que asseguri la qualitat de vida i els drets de les persones discapacitades ingressades 
 1.1 Establir com a mínim en el 80% dels casos un pla de treball individual 
2. Atendre de manera integral a les persones discapacitades i les seves famílies  quan requereixen el servei residencial o de centre de dia. 
 2.1 Aconseguir que el 33% de les persones ateses adquireixin noves habilitats que afavoreixin la seva autonomia 
 2.2 Mantenir amb el 80% de les famílies entrevistes i altres contactes periòdics. 
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Subsector consorcis 
Departament d'Acció Social i Ciutadania 
Servei/Entitat: Consorci de Serveis Socials de Barcelona (8500) 
Programa: Atenció a les persones amb discapacitats (316) 

Serveis / productes / activitats 
1. Proporcionar alimentació, allotjament diürn, allotjament nocturn, bugaderia, cura i repàs de la roba, manteniment de la llar, neteja, préstec d'ajudes 

tècniques. 
2. Oferir activitats de lleure, recuperació dels hàbits d'autocura, suport a la reinserció social i familiar, suport a la reinserció sociolaboral, suport 

emocional, suport personal, suport social i familiar, transport, valoració de les capacitats funcionals . 
3. Oferir suport per a l'administració de la medicació, assistència en l'alimentació, atenció al dol, contenció de situacions de crisis, control de 

l'alimentació, control de la continència, control de la medicació i control de símptomes 
4. Oferir suport a cures d'assistència, dinamització sociocultural, estimulació cognitiva, estimulació sensoriomotriu, fisioteràpia, rehabilitació funcional, 

suport a la higiene personal, suport i tractament d'infermeria. 
5. Oferir suport i tractament mèdic, suport pedagògic, suport pel control i administració dels diners, suport pel desenvolupament de les AVD, suport 

per al desplaçament, suport psicològic, suport psiquiàtric, teràpia ocupacional, transferències i mobilitzacions. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. % persones ateses a centre de dia i residència que disposen 

d'un pla individual 
Qualitat %  80,00  

2. % de persones ateses a centrres de dia i residències que 
adquireixen noves habilitats 

Resultats %  33,00  

3. % de famílies que mantenen contacte mensual amb la 
residència 

Qualitat %  80,00  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Gènere, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 421.415,55
2 Despeses corrents de béns i serveis 7.299.072,46
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 7.720.488,01
Nombre de llocs de treball pressupostats 17
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Subsector consorcis 
Departament d'Acció Social i Ciutadania 
Servei/Entitat: Consorci de Serveis Socials de Barcelona (8500) 
Programa: Altres serveis de protecció social (317) 

Unitat responsable 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona 
Diagnòstic de la situació 
La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència és una llei bàsica que 
regula les condicions per a l'atenció de les persones amb manca d'autonomia personal. Aquesta Llei suposa la creació d'un nou dret de ciutadania i un 
nou sistema d'atenció a les persones amb dependència i, conjuntament amb la Llei de Serveis Socials de Catalunya (12/2007), fan que els serveis 
socials es configurin com la porta d'entrada universal d'un dret reconegut que comporta un conjunt de serveis, prestacions i ajuts. 
La diversificació d'administracions i organitzacions que participen en l'atenció de les persones en situació de dependència fa necessari noves formes 
de gestió que garanteixin la transversalitat amb els altres sistemes, sobretot el sanitari, i el treball en xarxa amb els diferents agents públics i privats del 
territori amb l'objectiu de facilitar la proximitat en l'atenció, garantir l'efecte multiplicador i aconseguir la màxima eficàcia i eficiència. 
La Llei 39/2006 defineix la dependència com l'estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, la malaltia 
o la discapacitat, i vinculades a la manca o la pèrdua d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, precisen ajudes importants d'una altra o altres 
persones per a realitzar activitats bàsiques de la vida diària. 
Les situacions de dependència s'han de valorar i es classifiquen en tres graus: Grau I dependència moderada, Grau II dependència severa i Grau III 
gran dependència. 
Des de l'inici de l'entrada en vigor de la Llei 39/2006 s'han rebut a la ciutat de Barcelona unes 25.000 sol·licituds de valoració de grau i nivell. 
D'aquestes, unes 18.000 ja han estat valorades i resoltes. Per altra banda, els serveis socials bàsics de la ciutat han realitzat més de 6.000 plans 
d'intervenció individualitzada amb aquestes persones. 
Pel que fa a la situació de l'atenció social a persones afectades per drogodependències, durant els darrers anys, a la ciutat de Barcelona el nombre 
total d'urgències hospitalàries per consum de drogues ha passat dels més de 5.300 casos atesos el 2005 al 4.900 caso atesos el 2006. De l'any 2000 
al 2006 podem dir: el nombre d'urgències per consum d'alcohol s'ha incrementat en un 68% i en les dones l'increment ha estat del 105%; el nombre 
d'urgències per consum de cànnabis s'ha incrementat en un 418% i és més destacable els consum dels homes; el consum de cocaïna s'ha 
incrementat en un 30% essent l'increment en dones del 45%; és destacable el descens del consum d'opiciacis en un 37%. El 2006 a Barcelona el 
consum de cocaïna va ser el que va provocar més ingressos a urgències hospitalàries amb un total de 2.741 ingressos. Destaca també la feminització 
del consum d'hiposedants tant en l'àmbit juvenil com en la població adulta. La mortalitat per reacció aguda a drogues en el període que va de l'any 
1992 al 2006 ha descendit en un 45%. 
El centre de primera acollida per a persones drogodependents que dóna servei a la població drogodependent de l'entorn metropolità ha atès en a 242 
persones durant el 2007 el 42% de les quals procedia de la ciutat de Barcelona. La comunitat terapèutica de Can Puig ha atès els últims tres anys a 
341 persones 141 de les quals procedia de la ciutat de Barcelona. 
A data 27 de maig de 2008, té lloc l'Acord de Govern pel qual es traspassa la gestió de serveis socials especialitzats al Consorci de Serveis Socials de 
Barcelona i els corresponents mitjans materials, personals i econòmics. 
 

Missió 
Facilitar l'atenció de les persones amb manca d'autonomia personal i a les persones dependents residents a la ciutat de Barcelona, a través de la 
coordinació i gestió dels processos de valoració del grau i nivell de dependència i la realització dels corresponents plans individuals d'atenció; i facilitar 
l'atenció i la reinserció social de les persones drogodependents mitjançant l'acolliment residencial temporal lluny de l'entorn de consum de drogues, 
amb la finalitat de millorar les seves condicions de vida, laborals i les dels seus familiars. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Millorar el coneixement de la població formada per persones dependents de la ciutat de Barcelona (nombre, característiques, distribució territorial, 

etc,), així com les seves necessitats i l'evolució d'aquestes al llarg del temps. 

 1.1 Registrar totes les dades disponibles del 100% de les persones dependents de la ciutat de Barcelona que realitzin la sol·licitud de valoració 
de grau i nivell de dependència. 

2. Adaptar els processos vinculats amb la valoració del grau i nivell de dependència a les característiques dels ciutadans i del territori de la ciutat de 
Barcelona. 

 2.1 Incrementar en un 10% el nombre de valoracions realitzades per cada equip de valoració de la ciutat de Barcelona. 
 2.2 Aconseguir que el 70% de les sol·licituds es valorin en el termini de 3 mesos. 
3. Aconseguir la reinserció social i laboral de les persones ateses. 
 3.1 Incrementar en un 25% els usuaris dels programes  de reinserció social procedents de la comunitat terapèutica. 
 3.2 Incrementar en un 25% les entrevistes amb les famílies. 
4. Substituir la llar  de forma transitòria per garantir la rehabilitació terapèutica de les persones drogodependents ateses. 
 4.1 Aconseguir que el 50% de les persones ateses provinguin dels serveis de la ciutat de Barcelona. 
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Subsector consorcis 
Departament d'Acció Social i Ciutadania 
Servei/Entitat: Consorci de Serveis Socials de Barcelona (8500) 
Programa: Altres serveis de protecció social (317) 

Serveis / productes / activitats 
1. Gestionar una base de dades de la totalitat del cens de sol·licitants de la valoració de grau i nivell de dependència. 
2. Dissenyar i gestionar els processos de valoració de grau i nivell de dependència 
3. Establir coordinacions setmanals amb el PRODEP (Programa d'Atenció a la dependència) i amb l'Àrea de Serveis Socials Bàsic de l'Ajuntament de 

Barcelona i amb els serveis territorials del Barcelonès del Departament d'Acció Social i Ciutadania. 
4. Supervisar setmanalment les valoracions realitzades pels equips de valoració. 
5. Facilitar que els serveis socials bàsics disposin de tota la informació necessària per a cada cas per realitzar el pla individual d'atenció (PIA). 
6. Coordinar i realitzar el PIAs de persones ingressades en residències i dels èxitus. 
7. Proporcionar allotjament i convivència a les persones drogodependents. 
8. Facilitar l'ús dels serveis mèdics, suport sanitari i activitats diverses per a la higiene diària. 
9. Oferir activitats de descans i lleure per a persones drogodependents 

10. Garantir un seguiment individual de tot el procés de rehabilitació, teràpies individuals i grupals i prevenció secundària de les persones 
drogodependents. 

11. Proporcionar assessorament i atenció als familiars de persones drogodependents implicant-los en el tractament 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. % de sol·licituds registrades completament Input %  100,00  

2. Valoracions de grau i nivell realitzades Output Nombre  16.500  

3. Sol·licituds valorades en el període inferior a 3 mesos des de 
la sol·licitud 

Resultats %  70,00  

4. % de persones ateses a la comunitat terapèutica procedents 
de Barcelona 

Output %  50,00  

5. % d'increment d'usuaris de programes de reinserció Output %  25,00  

6. % d'increment d'entrevistes amb les famílies Output %  25,00  

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Gènere, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 505.407,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 359.128,22
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 864.535,22
Nombre de llocs de treball pressupostats 9
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Subsector consorcis 
Departament d'Acció Social i Ciutadania 
Servei/Entitat: Consorci de Serveis Socials de Barcelona (8500) 
Programa: Atenció a la infància i l'adolescència (318) 

Unitat responsable 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona 
Diagnòstic de la situació 
Entre els anys 2003 i 2005 el nombre de demandes (altes) rebudes en els Equips d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA) de Barcelona ha tendit 
a disminuir. En els anys 2003, 2004 i 2005 s'han rebut 575, 536 i 506 demandes d'atenció respectivament. Entre l'any 2005 i 2006 el nombre de 
demandes noves augmenta fins a 693 casos. La procedència dels casos es força similar en aquests quatre anys. A l'any 2006 el 41% dels casos 
procedien dels Serveis Socials Bàsics, el 54% de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència i el 5,1% de Fiscalia, jutjats o altres. L'any 
2006 els EAIA de Barcelona atenien un total de 3.070 infants (noves demandes i demandes acumulades d'anys anteriors que continuen en seguiment. 
Les xifres per la ciutat de Barcelona mostren que a any 2006, més de dues terceres parts (69,5%) dels infants i adolescents atesos pels EAIA de 
Barcelona es troben en seguiment d'una mesura, mentre el 10,5% estan en contenció en el nucli familiar i el 20% en situació d'estudi. 
A any 2007, a Catalunya hi havien 13 Centres d'Acollida i un total de 347 places. Una tercera part del total de places de centre d'acollida que hi ha a 
Catalunya es concentren a la ciutat de Barcelona, que en nombres absoluts, són un total de 115 places. 
Els Centres Residencials d'Acció Educativa que hi ha a Catalunya presenten una distribució territorial més equilibrada que els Centres d'Acollida. 
El nombre total de places de CRAE a l'any 2007 va ser de 1.721. L'àrea geogràfica amb major nombre de centres i de places és Barcelona comarques, 
on es troben ubicats 42 centres i 877 places de CRAE, les quals signifiquen més de la meitat de les places de CRAE existents a Catalunya. A 
Barcelona ciutat es troben ubicats 20 centres que sumen un total de 390 places i signifiquen el 23% del total de places. 
L'evolució en la utilització de recursos per atendre les situacions d'aquests  (1.769 el 2006)  infants i adolescents mostra un patró força similar en els 
diferents anys. Tanmateix, és destacable l'augment de la proporció dels casos en que s'opta per l'atenció en la família biològica (del 13% al 17%), en 
Centre d'Acollida (del 2% al 3%) i l'acolliment simple en família aliena (del 9% al 10%) i així com la disminució dels casos en que s'opta per l'acolliment 
simple en família extensa (del 40% al 37%) i l'acolliment familiar preadoptiu ( del 8% al 6%). 
Les situacions de risc que més es repeteixen són la negligència o l'abandonament, que són gairebé la meitat dels casos atesos (292 casos), el 
maltractament psíquic o emocional que són una quarta part dels casos (166 casos) i en menor mesura el maltractament físic que són el 9,5% (59 dels 
casos). 
Dels 693 nous casos atesos pels equips d'atenció ala infància i l'adolescència de Barcelona, 55 procedien dels equips de valoració dels 
maltractaments infantils, infants que van ser ingressats en els centres d'acollida. 
A data 27 de maig de 2008, té lloc l'Acord de Govern pel qual es traspassa la gestió de serveis socials especialitzats al Consorci de Serveis Socials de 
Barcelona i els corresponents mitjans materials, personals i econòmics. Entre els traspassos acordats hi ha la gestió dels serveis socials de l'Àrea 
d'actuació d'Atenció a la família, a la infància i a l'adolescència pel que fa als serveis d'acollida, serveis residencials d'atenció educativa, serveis de 
valoració de maltractaments infantils i serveis residencials d'estada limitada per a dones. 
 

Missió 
Proporcionar atenció integral als infants i adolescents en situació de risc o desemparats de la ciutat de Barcelona,  mitjançant l'acolliment residencial 
temporal que supleix la llar familiar amb la finalitat que aquests infants i adolescents puguin retornar al seu entorn familiar un cop s'hagin superat les 
situacions de risc i desemparament. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Oferir una resposta d'acollida residencial  i de protecció a qualsevol menor que estigui en situació de risc. 
 1.1 Gestionar 680 places a la ciutat de Barcelona de centres residencials i centres d'acolliment per a infants. 
 1.2 Incrementar i millorar  50 places de centre residencial en el marc del conveni d'equipaments de Barcelona 
2. Exercir la guarda dels infants i atendre de manera integral als menors que hi són ingressats a proposta dels equips tècnics corresponents,  per 

contribuir al seu procés educatiu i de desenvolupament personal. 
 2.1 Aconseguir que més del 25% dels infants atesos puguin retornar a un entorn familiar 
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Subsector consorcis 
Departament d'Acció Social i Ciutadania 
Servei/Entitat: Consorci de Serveis Socials de Barcelona (8500) 
Programa: Atenció a la infància i l'adolescència (318) 

Serveis / productes / activitats 
1. Satisfer i garantir les necessitats de desenvolupament bàsiques de l'infant proporcionant primer de tot l'allotjament, serveis per a la higiene, serveis 

de manutenció, serveis de salut física i psíquica i  escolarització. 
2. Permetre un procés de socialització a l'infant per garantir el dret a la igualtat d'oportunitats i a la seva promoció social a través de serveis 

d'educació social. 
3. Mantenir el funcionament dels EVAMI (Equips de Valoració de Maltractament Infantil) 
4. Activar els protocols d'intervenció perquè actuïn els agents policials i judicials amb la finalitat de garantir la completa protecció del menor. 
5. Notificar als pares o familiars de la resolució de desemparament o bé l'ordre de retenció hospitalària quan hi hagin evidències de maltractaments. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Places en centres residencials i centres d'acolliment per a 

infants 
Output Nombre  680  

2. Places creades o millorades de centre residencial per a infants Output Nombre  50  

3. % infants atesos en centres i acollits per un nucli familiar Output %  25,00  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Gènere 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 78.903,12
2 Despeses corrents de béns i serveis 28.913.322,70
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 28.992.225,82
Nombre de llocs de treball pressupostats 2
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Subsector consorcis 
Departament de Medi Ambient i Habitatge 
Servei/Entitat: Consorci de l'Habitatge de Barcelona (8510) 
Programa: Habitatge (431) 

Unitat responsable 
Consorci de l'Habitatge de Barcelona 
Diagnòstic de la situació 
L'evolució del mercat de l'habitatge durant el passat cicle expansionista ha provocat que un nombre elevat de famílies amb rendes baixes o mitjanes 
tinguin dificultats per accedir a un habitatge en propietat. La Secretaria d'Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge ha de donar resposta 
àgil i eficient a les creixents necessitats de la població. Per poder fer front de manera adequada a aquesta missió la Secretaria d'Habitatge necessita 
disposar d'uns òrgans administratius i de gestió eficients i competents per a poder administrar el programa pressupostari d'habitatge, i apropar, en la 
mesura del possible, la informació sobre els seus serveis, ajuts i subvencions al ciutadà. Això fa del tot necessari la col·laboració activa dels ens locals 
en el territori. 
Per altra banda, el Decret 34/2006 de modificació del Decret 420/2000, de 27 de desembre, i d'aprovació dels Estatuts del Consorci de l'Habitatge de 
Catalunya. Aquest decret estableix que la finalitat del Consorci és el desenvolupament en l'àmbit municipal de Barcelona de les funcions, activitats i 
serveis en matèria d'habitatge públic que li atribueix en exclusiva per a l'àmbit del terme municipal de Barcelona, l'article 85 de la Carta municipal de 
Barcelona. Concretament correspon al Consorci la planificació, la programació i la gestió de l'habitatge públic, en règim de propietat i de lloguer, en el 
terme municipal de Barcelona, en el marc de les disposicions generals establertes pel Govern de la Generalitat en relació amb aquest àmbit sectorial. 
En el marc d'aquest Consorci i amb la finalitat d'apropar l'administració al ciutadà i facilitar la consecució de serveis, ajuts i subvencions, durant l'any 
2008 s'han realitzat dos convenis, entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i el Consorci de l'Habitatge de Barcelona, pel desenvolupament 
de dues actuacions concretes: en primer lloc, el pagament de les subvencions pendents del Programa 2005 corresponents a actuacions en àrees de 
rehabilitació integrada a la ciutat de Barcelona; i en segon lloc, la tramitació i el pagament de les subvencions corresponents a les sol·licituds d'ajuts 
per a la rehabilitació d'edificis i habitatges a la ciutat de Barcelona (i d'habitatges situats en las àrees de rehabilitació integral de la ciutat -ARIS) 

Missió 
Facilitar l'accés a les polítiques d'habitatge als ciutadans de la ciutat de Barcelona, acostant l'administració al ciutadà, facilitant-li la informació 
necessària i millorant tots els tràmits necessaris per accedir als ajuts. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Millorar la gestió dels tràmits administratius vinculats a la política d'habitatge a la ciutat de Barcelona. 
 1.1 Incrementar l'eficiència en el temes relacionats amb la gestió del sòl per destinar-lo a habitatges protegits. 
 1.2 Incrementar l'eficiència en la promoció directa o convinguda dels habitages protegits 
 1.3 Incrementar l'eficiència en el temes relacionats amb la rehabilitació del parc d'habitatges de Barcelona 
 1.4 Incrementar l'eficiència en la gestió dels ajuts al pagament del lloguer al ciutadans de Barcelona 

 1.5 Incrementar l'eficiència en la gestió de les adjudicacions d'habitatges amb protecció mitjançant el Registre de Sol·licitants d'habitatges 
protegits. 
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Subsector consorcis 
Departament de Medi Ambient i Habitatge 
Servei/Entitat: Consorci de l'Habitatge de Barcelona (8510) 
Programa: Habitatge (431) 

Serveis / productes / activitats 
1. Planificar les actuacions en matèria d'habitatge públic en l'àmbit municipal de Barcelona. 
2. Planificar la promoció directe o convinguda amb altres ens d'habitatge públic a la ciutat de Barcelona. 
3. Promoure una política d'habitatges de lloguer assequible, en especial per a joves o per a altres col·lectius amb requeriments específics. 
4. Planificar les actuacions de remodelació i rehabilitació de barris que s'hagin de dur a terme a la ciutat de Barcelona. 
5. Programar i promoure la rehabilitació, reparació i millora dels barris de promoció pública existents. 
6. Gestionar, prèvia delegació, el sòl la titularitat del qual és ostentada per altres administracions de la ciutat. 
7. Fixar els criteris de selecció i accés a l'habitatge públic. 
8. Dissenyar les polítiques d'atenció al ciutadà en matèria d'habitatge i particularment gestionar el Registre Municipal d'Accés a l'Habitatge de 

Protecció 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre d'informes tècnics sol·licitats (TEDI) d'edificis per 

rehabilitar a la ciutat de Barcelona 
Output Nombre  500  

2. Nombre d'habitatges que han rebut ajuts per ser rehabilitats a 
la ciutat de Barcelona 

Resultats Nombre  5.000  

3. Unitats de convivència amb ajuts per al pagament del lloguer, 
inclou la renda bàsica d'emancipació, a Barcelona 

Resultats Nombre  12.000  

4. Nombre d'Habitatges protegits adjudicats mitjançant el registre 
a la ciutat de Barcelona 

Resultats Nombre  500  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Gènere, Medi ambient 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 7.537.000,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 7.537.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 0
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Subsector consorcis 
Departament de Medi Ambient i Habitatge 
Servei/Entitat: Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (8520) 
Programa: Recerca i Desenvolupament (571) 

Unitat responsable 
Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals 
Diagnòstic de la situació 
La Generalitat de Catalunya va constituir l'any 1987, conjuntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i l'Institut d'Estudis Catalans 
(IEC), el consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) amb la finalitat d'impulsar la investigació bàsica i aplicada en ecologia 
terrestre. Posteriorment, es va incorporar al consorci la Universitat de Barcelona (UB) i el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 
El CREAF està adscrit a la UAB com a institut universitari i centre associat a l'IRTA (empresa pública adscrita al DAR). 
Actualment, al Patronat del consorci hi són representats quatre Departaments de la Generalitat: el Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH), 
el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa (DIUE), el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) i el Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques (DPTOP). També hi són representats la UAB, la UB, l'IEC, l'IRTA i el CSIC. 
El CREAF va néixer amb la vocació de contribuir a resoldre els problemes del país en els àmbits de l'ecologia terrestre, especialment la forestal, i de la 
gestió del medi. 
En els vint-i-un anys des de la seva fundació, el CREAF ha esdevingut un centre capdavanter a nivell nacional i europeu i amb un alt grau 
d'excel·lència en la recerca bàsica sobre els sistemes terrestres i en el desenvolupament d'aplicacions tecnològiques per a la seva gestió especialment 
en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i dels sistemes d'informació geogràfica (SIG). El CREAF segueix fermament 
compromès a contribuir, dins de les seves possibilitats actuals o futures, a l'assoliment dels objectius de les polítiques ambientals, forestals, territorials, 
i de recerca del Govern de la Generalitat. En particular, el CREAF seguirà orientant les seves actuacions cap a l'ús i la gestió sostenibles del medi, la 
conservació de la seva qualitat ecològica, la seva biodiversitat, i cap als objectius definits en el Pla de Recerca i Innovació de Catalunya vigent. 
El CREAF pretén continuar desenvolupant les seves activitats emmarcat en el sistema català de ciència i tecnologia i en el nou Espai Europeu de 
Recerca promogut pel setè Programa Marc de la Unió Europea, tot maximitzant les col·laboracions i la complementarietat amb centres afins (IRTA, 
ICC, CTFC, ICTA, entre d'altres), i evitant duplicitats. 
Des de l'any 2005, el CREAF i la Generalitat de Catalunya van enfortir el seu lligam a través d'un contracte programa, un acord marc signat entre el 
Departament de Medi Ambient, el Departament d'Universitats, el Departament d'Agricultura, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, el 
Departament d'Economia i Finances i el CREAF, mitjançant el qual el CREAF assumia un conjunt de compromisos objecte d'una avaluació i seguiment 
periòdic a través d'una selecció d'indicadors i, d'altra banda, obté unes dotacions econòmiques estables al si d'una planificació quadriennal. 
 

Missió 
La missió del CREAF és generar nous coneixements i impulsar la seva aplicació per a contribuir a assolir els objectius de les polítiques del Govern de 
la Generalitat en els camps del desenvolupament sostenible, la qualitat ecològica del medi i la planificació territorial, mitjançant la recerca, la formació i 
la transferència de tecnologia a la societat. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Aconseguir una recerca bàsica d'excel·lència, innovadora i capdavantera, que pugui ser considerada un referent a escala nacional i internacional. 

 1.1 Incrementar els recursos provinents de convocatòries competitives i no competitives, per impulsar actuacions en R+D+I en els àmbits de 
l'ecologia terrestre, el SIG, i les TIC 

 1.2 Mantenir el nombre d'articles científics en revistes SCI 
 1.3 Incrementar la cooperació científica amb entitats catalanes i internacionals que treballen amb àmbits similars al CREAF 
 1.4 Incrementar la col·laboració en la organització d'activitats de formació especialitzada 
2. Aconseguir una recerca aplicada, especialment en l'àmbit forestal, que contribueixi a la gestió i conservació sostenibles dels recursos i dels 

ecosistemes 
 2.1 Mantenir una recerca aplicada de qualitat 
 2.2 Desenvolupar sistemes bàsics d'informació ambiental 
3. Millorar la gestió del medi i la presa de decisions amb el desenvolupament i transferència d'eines conceptuals i metodològiques 
 3.1 Incrementar l'eficiència en la presa de decisions i millorar la gestió del medi a través de desenvolupar eines conceptuals i metodològiques 
 3.2 Crear i/o potenciar un servei d'extensió agrària en l'àmbit forestals i de la conservació, en coordinació amb les administracions competents. 
4. Millorar la difusió de tots aquests coneixements científics i tecnològics mitjançant activitats de formació, assessorament i divulgació 
 4.1 Incrementar l'assistència a les administracions signants del contracte programa en la presentació i seguiment de projectes internacionals. 
 4.2 Incrementar la difusió i divulgació dels resultats de la recerca efectuada al CREAF a la societat 
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Subsector consorcis 
Departament de Medi Ambient i Habitatge 
Servei/Entitat: Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (8520) 
Programa: Recerca i Desenvolupament (571) 

Serveis / productes / activitats 
1. Publicar els treballs dels investigadors del CREAF 
2. Mantenir la participació del personal del CREAF en les xarxes de recerca en les que participa actualment 
3. Garantir un mínim d'una trobada bianual, a Catalunya, d'investigadors de l'àmbit d'actuació del CREAF 
4. Promoure la presentació de projectes conjunts amb centres i universitats que treballen en els àmbits forestals 
5. Promoure la realització de tesis doctorals al CREAF dirigides per investigadors del centre 
6. Col·laborar amb la UAB i la UB a organitzar i impartir cursos de postgrau 
7. Organitzar conjuntament amb la UAB un màster en teledetecció i SIG 
8. Actualitzar el Mapa de cobertes del sòl de Catalunya (4a edició) i anàlisi dels canvis en les cobertes del sòl 
9. Desenvolupar el Sistema d'Informació geogràfica del litoral català (SIGPesca) 

10. Desenvolupar el Sistema d'Informació del Patrimoni Natural i de Parcs Naturals 
11. Desenvolupar el Sistema de transmissió i gestió de la informació relativa a espècies d'interès 
12. Desenvolupar el Sistema d'Informació Geogràfica MiraMon 
13. Millorar el mapa diari de risc d'incendi forestal 
14. Actualitzar el Servidor d'imatges satèl·lit i aplicacions forestals 
15. Consolidar la gestió habitual del DMAH del tractament de dades amb el SIG MiraMon i impartir cursos de MiraMon 
16. Organitzar amb una periodicitat bianual una jornada formativa adreçada a personal vinculat al DMAH i altres Departaments destinada a difondre 

els resultats de la recerca 
17. Mantenir les xarxes de parcel·les permanents de seguiment del canvi climàtic, conservació de la biodiversitat i dinàmica forestal amb l'objectiu de 

fer recerca, transferència i divulgació 
18. Atendre les consultes de les administracions i dels particulars relatives als àmbits d'actuació del CREAF 
19. Editar un butlletí electrònic (CREAForum) amb periodicitat trimestral que reculli les principals novetats, resultats i publicacions impulsades pel 

personal del CREAF i continuar editant la publicació quinquennal sobre la recerca realitzada 
20. Col·laborar amb la UAB i l'Ajuntament de Barcelona a l'organització dels cicles de conferències de l'aula d'ecologia 
21. Actuar per delegació dels departaments relacionats en l'àmbit del CREAF en fòrums i altres actes d'abast internacional 
22. Proporcionar a través de la web del CREAF, textos de divulgació, cartografia temàtica, bases de dades i altres productes elaborats pel CREAF 

  
Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Articles científics en revistes Science Citation Index (SCI) Output Nombre  69  

2. Nombre de publicacions en revistes científiques Output Nombre  59  

3. Tesis doctorals llegides Output Nombre  4  

4. Doctors amb dedicació completa responsables de projectes Input Nombre  10  

5. Doctors amb dedicació completa no responsables de projectes Input Nombre  10  

6. Ingressos inespecífics dels patrons Input EUR  695.000,00  

7. Ingressos per projectes competitius Input EUR  960.000,00  

8. Ingressos per convenis o encàrrecs d'altres institucions o 
empreses 

Input EUR  502.000,00  

9. Nombre de cursos organitzats Output Nombre  30  

10. Nombre de jornades organitzades Output Nombre  2  

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Medi ambient 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 2.466.307,12
2 Despeses corrents de béns i serveis 711.000,00
3 Despeses financeres 1.400,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 248.800,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 3.427.507,12
Nombre de llocs de treball pressupostats 90
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Subsector consorcis 
Departament de Medi Ambient i Habitatge 
Servei/Entitat: Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (8530) 
Programa: Habitatge (431) 

Unitat responsable 
Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona 
Diagnòstic de la situació 
L'evolució del mercat de l'habitatge durant el passat cicle expansionista ha provocat que un nombre elevat de famílies amb rendes baixes o mitjanes 
tinguin dificultats per accedir a un habitatge en propietat. La Secretaria d'Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge deu donar resposta 
àgil i eficient a les creixents necessitats de la població. Per poder fer front de manera adequada a aquesta missió la Secretaria d'Habitatge necessita 
disposar d'uns òrgans administratius i de gestió eficients i competents per a poder administrar el programa pressupostari d'habitatge, i apropar-se, en 
la mesura del possible, les seves eines de anàlisi i estudi de les necessitats de la població, per el que es del tot necessari un desplegament en el 
territori i una estreta col·laboració amb els ens locals. 
Per altra banda, l'àrea metropolitana de Barcelona constitueix un territori on els problemes, entre d'altres, d'accés a l'habitatge s'intensifiquen. En 
aquest territori, la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona exerceix funcions relatives a la planificació, programació i gestió de 
serveis relacionats amb l'habitatge. A més, mitjançant l'Acord de Govern 67/2007 pel qual s'aprova la constitució del Consorci de l'Habitatge de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona, que l'atribueix a l'àrea metropolitana de Barcelona les següents funcions: coordinar la planificació de les actuacions 
d'habitatge amb protecció oficial, la planificació de la promoció d'habitatges, les actuacions de remodelació o rehabilitació de barris; gestionar els 
patrimonis públics de sòl destinats a habitatge amb protecció oficial de les administracions consorciades; promoure la mobilització de sòls susceptibles 
d'admetre habitatge amb protecció oficial; aprovar els criteris de selecció i accés a l'habitatge amb protecció oficial; coordinar el disseny de les 
polítiques d'atenció al ciutadà en matèria d'habitatge i particularment la gestió dels registres municipals de sol·licitants d'habitatges amb protecció 
oficial; i assumir altres funcions en matèria d'habitatge que la Junta General  consideri oportú desenvolupar a l'àrea metropolitana. 
Moltes de les actuacions que en matèria d'habitatge es desenvolupen a l'àrea metropolitana de Barcelona requereixen una visió més amplia que 
l'estrictament municipal. Per aquest motiu és important que un organisme amb una visió supramunicipal coordini les accions que en matèria de política 
d'habitatge es desenvolupen en aquest territori, coordinant i donant suport als diferents municipis que l'integren Amb la finalitat d'obtenir un anàlisi més 
depurat de les necessitats dels ciutadans dels municipis que constitueixen la Mancomunitat de Municipis de Barcelona el Consorci de l'habitatge de 
l'Àrea Metropolitana de Barcelona té com a objectiu la realització d'anàlisis i estudis de les necessitats d'accés a l'habitatge en el seu territori. 
 

Missió 
Facilitar l'accés a les polítiques d'habitatge als ciutadans de l'àrea metropolitana de Barcelona, acostant l'administració al ciutadà, facilitant-li la 
informació necessària i millorant tots els tràmits necessaris per accedir als ajuts. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Millorar la gestió dels tràmits administratius vinculats a la política d'habitatge a l'àrea metropolitana de Barcelona. 
 1.1 Incrementar l'eficiència en el temes relacionats amb la gestió del sòl per destinar-lo a habitatges protegits. 
 1.2 Incrementar l'eficiència en la promoció directa o convinguda dels habitages protegits 

 1.3 Incrementar l'eficiència en el temes relacionats amb la rehabilitació del parc d'habitatges dels municipis que integren l'àrea metropolitana de 
Barcelona 

 1.4 Incrementar l'eficiència en la gestió dels ajuts al pagament del lloguer al ciutadans que viuen als municipis de l'àrea metropolitana de 
Barcelona 
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Subsector consorcis 
Departament de Medi Ambient i Habitatge 
Servei/Entitat: Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (8530) 
Programa: Habitatge (431) 

Serveis / productes / activitats 
1. Coordinar les actuacions en matèria d'habitatge públic que desenvolupen els municipis que integren l'àrea metropolitana de Barcelona. 
2. Planificar la promoció directe o convinguda amb altres ens d'habitatge públic en els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. 
3. Promoure una política d'habitatges de lloguer assequible, en especial per a joves o per a altres col·lectius amb requeriments específics. 
4. Programar i promoure la rehabilitació, reparació i millora del parc d'habitatges dels municipis que integren l'àrea metropolitana de Barcelona. 
5. Gestionar, prèvia delegació, el sòl la titularitat del qual és ostentada per altres administracions en els municipis de l'àrea metropolitana de 

Barcelona. 
6. Realitzar estudis que determinin la necessitat d'accés a l'habitatge en els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona 
7. Dissenyar les polítiques d'atenció al ciutadà en matèria d'habitatge, donant suport als municipis que integren l'àrea metropolitana en la gestió del 

registre municipal d'accés a l'habitatge protegit 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Informes tècnics sol·licitats (TEDI) d'edificis per rehabilitar a 

l'àrea metropolitana de Barcelona 
Output Nombre  1.000  

2. Nombre d'habitatges que han rebut ajuts per ser rehabilitats en 
els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona 

Resultats Nombre  8.000  

3. Unitats amb ajuts per al pagament de lloguer, inclou renda 
bàsica d'emancipació, a l'àrea metropolitana de BCN 

Resultats Nombre  18.000  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Gènere, Medi ambient 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 255.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 73.000,00
3 Despeses financeres 20,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 5.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 333.020,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 4
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FUNDACIONS 

Departament 
d’adscripció  Codi  Entitat 

PR 8020 Centre de Documentació Política 
EC 8080 Fundació Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i 

l'Educació en Anglès 
GO 8100 Societat de la Informació Solidària i Sostenible a Catalunya (SISOSCAT), 

Fundació Privada 
GO 8110 Fundació Privada Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya
EN 8220 Fundació Privada per a l'Escola Superior de Música de Catalunya 
EN 8230 Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya 
CU 8240 Fundació Privada Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional, Mediterrània 
SA 8260 Fundació Privada de l'Hospital de Viladecans per a la Recerca i la Docència 
SA 8270 Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol, Fundació 

Privada 
SA 8280 Fundació Privada Institut d'Investigació Oncològica de Vall-Hebron (VHIO) 
SA 8290 Fundació Privada Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Doctor Josep 

Trueta 
SA 8300 Fundació Privada Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) 
SA 8320 Fundació Privada Hospital Transfronterer de la Cerdanya 
SA 8330 Fundació Privada Centre Tic i Salut 
SA 8340 Fundació Privada Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona 

(CRESIB) 
SA 8350 Fundació Privada Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) 
SA 8360 Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona 
AG 8380 Fundació Privada Catalana pel progrés del Món Rural 
IU 7070 Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya 
IU 7080 Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, Fundació Privada 
IU 7580 Fundació Privada Centre de Regulació Genòmica 
IU 7590 Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) 
IU 7600 Fundació Privada Institut Català d'Investigació Química 
IU 7610 Institut de Ciències Fotòniques, Fundació Privada (ICFO) 
IU 7660 Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia (ICN) 
IU 7760 Fundació Privada Institut de Recerca Biomèdica (IRB) 
IU 7990 Fundació Privada Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer 

(IMPPC) 
IU 8460 Institut Català de Recerca de l'Aigua, Fundació Privada (ICRA) 
IU 8470 Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, Fundació Privada (ICRPC) 
IU 8480 Institut Català de Paleontologia, Fundació Privada (ICP) 
IU 8490 Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, Fundació Privada 
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Subsector fundacions 
Departament de la Presidència 
Servei/Entitat: Centre de Documentació Política (8020) 
Programa: Direcció i administració generals (121) 

Unitat responsable 
Fundació Centre de Documentació Política 
Diagnòstic de la situació 
La multiplicitat de mitjans informatius existents a l'actualitat ha accentuat la necessitat d'una eina única de recollida i anàlisi de les capçaleres 
informatives i junt amb la ferma voluntat de transversalitat política, la Fundació Centre de Documentació Política ha esdevingut una font documental de 
referència per als gestors públics de les institucions catalanes. 
 

Missió 
Oferir a les institucions nacionals un servei d'informació, de documentació i anàlisi dels continguts informatius apareguts en els diversos mitjans de 
comunicació escrits i audiovisuals 

Objectius estratègics i operatius 
1. Proveir les institucions nacionals d'un servei de premsa que reculli tota la informació i l'opinió del seu interès. 
 1.1 Incrementar el nombre d'institucions receptores del servei. 
 1.2 Incrementar el nombre de persones receptores del servei 
2. Proveir les institucions nacionals d'un servei d'informació i documentació de temàtiques específiques que reflecteixin temes d'interès del moment. 
 2.1 Mantenir el nombre anual de documents monogràfics. 
 2.2 Mantenir el nombre total d'exemplars tramesos. 
3. Proporcionar una plataforma integral de consulta, tant dels serveis de premsa i documentació actuals com futurs. 
 3.1 Mantenir el nombre de retalls consultables generats diàriament. 
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Subsector fundacions 
Departament de la Presidència 
Servei/Entitat: Centre de Documentació Política (8020) 
Programa: Direcció i administració generals (121) 

Serveis / productes / activitats 
1. Elaboració d'informes dossier de premsa adaptats a les necessitats definides per les administracions públiques 
2. Elaboració de documents monogràfics i anuaris d'opinió 
3. Elaboració de publicacions electròniques 
4. Mantenir i actualitzar el seu fons documental, mantenir una base de dades en suport informàtic i facilitar-hi l'accés a les unitats dependents de la 

Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i als partits polítics amb representació parlamentària 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre d'edicions diàries diferents dossiers de premsa Output Nombre  64  

2. Nombre de persones que reben dossier de premsa Output Nombre  170  

3. Nombre de persones que reben els serveis electrònics Output Nombre  860  

4. Total exemplars tramesos documents monogràfics Output Nombre  1.800  

5. Capçaleres analitzades (premsa i premsa electrònica diària, 
setmanal i d'altres periodicitats) 

Input Nombre  509  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 1.356.227,25
2 Despeses corrents de béns i serveis 500.818,30
3 Despeses financeres 15.750,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 27.300,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 1.900.095,55
Nombre de llocs de treball pressupostats 30
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Subsector fundacions 
Departament d'Economia i Finances 
Servei/Entitat: Fundació Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès (8080) 
Programa: Beques i ajuts a l'estudi (425) 

Unitat responsable 
Fundació Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès 
Diagnòstic de la situació 
L'economia catalana vol guanyar competitivitat i per aquest motiu ha d'apostar pel creixement d'un dels seus actius més importants que és el capital 
humà. Una major formació general dels ciutadans i en concret una millora en el nivell d'anglès dels actuals estudiants i futurs treballadors pot permetre 
situar l'economia catalana a l'alçada d'altres països capdavanters Europeus. 
Una de les mesures, entre d'altres, per a millorar en el nivell d'anglès dels estudiants són les beques com les que concedeix cada any la Fundació 
Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès adreçades a l'alumnat , diplomats i llicenciats de Santa Coloma de 
Farners i de la comarca de la Selva, per a la promoció de l'aprenentatge i el perfeccionament de la llengua anglesa. 
 

Missió 
Concedir beques mitjançant convocatòries per a la promoció de l'aprenentatge i perfeccionament de la llengua anglesa als joves de la Zona de Santa 
Coloma de Farners i de la Comarca de la Selva amb estades al Regne Unit, Irlanda i els Estats Units. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Avançar en la transformació del model de competitivitat de l'economia catalana, a patir de l'impuls de l'Acord Estratègic, amb els agents econòmics 

i socials i dels altres projectes i programes de promoció econòmica que puguin resultar estratègics per Catalunya. 
 1.1 Millorar els factors estructurals de la productivitat de l'economia a través de l'Acord estratègic i d'altres projectes de competitivitat 
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Subsector fundacions 
Departament d'Economia i Finances 
Servei/Entitat: Fundació Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès (8080) 
Programa: Beques i ajuts a l'estudi (425) 

Serveis / productes / activitats 
1. Cursos de perfeccionament de la llengua anglesa per a estudiants de segon cicle d'ESO i ensenyaments postobligatoris 
2. Cursos de Batxillerat als Estats Units. 
3. Cursos Universitaris als Estats Units. 
4. Estudis de postgrau en llengua anglesa als Estats Units. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre d'estudiants matriculats Output Nombre  130  

2. Percentatge d'increment de sol·licituds Output %  30,00  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 156.855,97
2 Despeses corrents de béns i serveis 303.517,09
3 Despeses financeres 263.448,00
4 Transferències corrents 493.406,60
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 2.807,20
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 451.288,14
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 1.671.323,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 5
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Subsector fundacions 
Departament de Governació i Administracions Públiques 
Servei/Entitat: Societat de la Informació Solidària i Sostenible a Catalunya (SISOSCAT), Fundació Privada (8100) 
Programa: Societat de la informació i el coneixement (532) 

Unitat responsable 
Societat de la Informació Solidària i Sostenible de Catalunya (SISOSCAT) Fundació Privada 
Diagnòstic de la situació 
Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) són elements clau per afavorir la competitivitat de l'economia i la generació d'ocupació. 
L'1 de juny de 2005, la Comissió Europea va adoptar una comunicació (COM (2005) 229 final) on analitzava les oportunitats de la societat de la 
informació en termes de creixement econòmic i creació d'ocupació. La comunicació "i2010: una societat de la informació europea per al creixement i 
l'ocupació" proposa un conjunt de mesures polítiques proactives per impulsar el creixement, la creació de llocs de treball i els serveis públics en línia 
moderns per mitjà de l'economia digital en els pròxims cinc anys. 
Segons l'enquesta sobre equipament i ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) a les llars de Catalunya durant el 2007, 
desenvolupada conjuntament per la Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC) i l'Institut d'Estadística de 
Catalunya (Idescat),  el 34,5% de les llars no tenen ordinadors i el 48,7% no tenen connexió a Internet. A més, el 40% dels catalans d'entre 16 i 74 
anys no ha usat mai Internet. 
Les polítiques públiques en l'àmbit de les TIC estan dirigides a evitar o minimitzar el  risc de fractura digital. Determinats grups -gent gran, persones 
amb risc d'exclusió social, immigrants, persones amb algun tipus de discapacitat o un nivell baix de renda-, són els col·lectius amb més risc de patir 
aquest nou tipus d'exclusió social. 
La Fundació SISOSCAT contribueix a la reducció de la fractura digital mitjançant el reciclatge d'ordinadors, i la posterior distribució entre els col·lectius 
amb especials dificultats i manca de recursos. 
 

Missió 
La Fundació SISOSCAT neix l'any 2003 amb la missió de recollir els ordinadors amb un cert grau d'obsolescència, condicionar-los i repartir-los entre 
els col·lectius que tenen dificultats d'aconseguir-los per manca de recursos materials amb la finalitat d'aconseguir la reducció de la fractura digital. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Dotar els centres i col·lectius més desafavorits amb ordinadors i aconseguir ser un referent de les noves tecnologies. 
 1.1 Incrementar en un 10% el nombre d'ordinadors rebuts d'entitats o particulars que es vulguin desfer dels equips antics. 
 1.2 Incrementar en un 10% un nombre d'ordinadors reparats i preparats per als col·lectius. 
 1.3 Incrementar en un 10% el nombre d'ordinadors donats a col·lectius. 
 1.4 Incrementar en un 10% el nombre d'entitats beneficiàries del programa. 
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Subsector fundacions 
Departament de Governació i Administracions Públiques 
Servei/Entitat: Societat de la Informació Solidària i Sostenible a Catalunya (SISOSCAT), Fundació Privada (8100) 
Programa: Societat de la informació i el coneixement (532) 

Serveis / productes / activitats 
1. Desenvolupar convenis de col·laboració entre SISOSCAT i les entitats donants dels equips, per assolir l'objectiu operatiu 1.1 d'incrementar el 

nombre d'ordinadors rebuts. 
2. Gestionar la recepció i adequació dels equips rebuts, per assolir l'objectiu operatiu 1.2 d'incrementar del nombre d'ordinadors reparats. 
3. Establir connexions entre les entitats amb dèficit tecnològic i les entitats donants, per assolir l'objectiu operatiu 1.4 d'incrementar el nombre 

d'entitats beneficiàries. 
4. Gestionar l'enviament dels equips als col·lectius sol·licitants, per assolir l'objectiu operatiu 1.3 d'incrementar el nombre d'ordinadors donats a 

col·lectius. 
5. Organitzar les Jornades de noves tecnologies i el tercer sector, per assolir els objectius operatius 1.1 i 1.4, d'incrementar el nombre d'ordinadors 

rebuts i el nombre d'entitats beneficiàries. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre d'ordinadors rebuts per la Fundació SISOSCAT Input Nombre  2.500  

2. Nombre de monitors/pantalles rebuts per la Fundació 
SISOSCAT 

Input Nombre  2.430  

3. Nombre d'impressores rebudes per la Fundació SISOSCAT Input Nombre  130  

4. Percentatge d'ordinadors reparats o condicionats respecte dels 
rebuts per la Fundació SISOSCAT 

Eficiència %  56,00  

5. Nombre d'ordinadors entregats per la Fundació SISOSCAT Output Nombre  1.140  

6. Nombre d'entitats que han rebut ordinadors de la Fundació 
SISOSCAT 

Resultats Nombre  79  

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Gènere, Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 58.231,64
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 58.231,64
Nombre de llocs de treball pressupostats 0
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Subsector fundacions 
Departament de Governació i Administracions Públiques 
Servei/Entitat: Fundació Privada Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya (8110) 
Programa: Telecomunicacions (531) 

Unitat responsable 
Fundació Observatori per a la Societat de la Informació 
Diagnòstic de la situació 
El Pla de Govern 2007-2010 de la Generalitat de Catalunya exposa, en el seu apartat 3.1.3: Augmentar l'acció pública per tal de fomentar l'ús de les 
TIC en tots els àmbits de la societat a fi d'assolir estàndards europeus, que: 
"La millora de la competitivitat passa necessàriament, i entre d'altres aspectes, per un ús extensiu de les TIC, tant a nivell empresarial i de 
l'Administració, com en l'àmbit de l'esfera personal. Aquest és un diagnòstic que apareix en l'Estratègia de Lisboa i respecte del qual, de fet, tothom 
s'ha posat des de fa temps d'acord, però malgrat això, la incorporació de la societat catalana, en el seu conjunt, a l'àmbit de les TIC ha estat més lenta 
en alguns aspectes clau, com ara les connexions a Internet, que en d'altres països plenament comparables d'Europa. I, fins i tot, que en d'altres zones 
d'Espanya. A més, la peculiar distribució de les persones i l'activitat sobre el territori de Catalunya facilita que de manera natural es produeixin 
desequilibris territorials importants que cal afrontar: si no es fa res, l'oferta de serveis tendeix a concentrar-se en les zones més poblades". 
En la resta de l'apartat, el Pla de Govern dibuixa les línies mestres que el Govern vol desenvolupar en l'àmbit de les TIC. 
La Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya (en endavant FOBSIC o Fundació) es va constituir el 16 de juliol de 2003, 
segons acord del Govern de la Generalitat del 18 de març de 2003. La FOBSIC ha estat hereva de l'Observatori de la Societat de la Informació i ha 
recollit tota l'activitat que en el seu dia va desenvolupar aquest Observatori. En aquest procés, ha recollit col·laboradors, activitat produïda i experiència 
acumulada i ha estat, en definitiva, el nucli sobre el qual s'ha desenvolupat l'activitat d'observació sobre la societat de la informació a Catalunya. 
La FOBSIC està governada per un Patronat del qual en són patrons principals la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, el 
Consorci Localret i la Universitat Oberta de Catalunya. En la seva acció del dia a dia, la FOBSIC treballa de manera estreta amb les Direccions 
Generals de Societat de la Informació i de Infraestructures i Xarxes de Telecomunicacions, així com amb altres agents socials. 
Durant l'any 2007 es va realitzar el Pla Estratègic de la FOBSIC i es van establir les línies d'actuació a desenvolupar en els propers anys. 
Aquestes línies s'han determinat en els objectius estratègics i operatius que es detallen en els proper apartats. 
Durant l'any 2008 es volen consolidar les línies ja establertes i obrir-ne de noves, així com fer efectiva la relació amb els agents socials, col·legis 
professionals i proveïdors de serveis i productes TIC. 
 

Missió 
La FOBSIC té com a missió estatutària ésser la institució de referència en matèria de coneixement de la societat de la informació a Catalunya. Per 
això, vol donar, mitjançant indicadors i estudis, elements objectius de referència als agents decisoris de la societat, especialment a les administracions 
públiques, per ajudar a l'adopció de decisions relatives a polítiques inherents al desenvolupament de la societat de la informació. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Millorar el coneixement de la situació de la societat de la informació a Catalunya. 

 1.1 Assumir, abans de finalitzar el 2009, el seguiment de les polítiques desenvolupades per la STSI sobre xarxes i infraestructures de 
telecomunicacions. 

 1.2 Mantenir els indicadors que permetin conèixer l'estat de la situació de les TIC en l'àmbit de l'Administració. 
2. Aconseguir vies d'interpretació de l'evolució de la societat de la informació a Catalunya. 

 2.1 Incrementar en 2 l'elaboració d'indicadors sintètics i la recollida d'estudis sobre l'evolució de les xarxes i infraestructures de 
telecomunicacions. 
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Subsector fundacions 
Departament de Governació i Administracions Públiques 
Servei/Entitat: Fundació Privada Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya (8110) 
Programa: Telecomunicacions (531) 

Serveis / productes / activitats 
1. Crear els mecanismes que permetin assumir el seguiment de les polítiques de promoció de la societat de la informació que efectua la Direcció 

General de Xarxes i Infraestructures de Telecomunicacions. 
2. Desenvolupament, d'acord amb la D.G. de Xarxes i Infraestructures de Telecomunicacions, d'estudis sobre àmbits en que hi incideixin les TIC 

(Banda Ampla Rural o desplegament de la Xarxa Fibra Òptica), segons les prioritats que s'estableixin. 
3. Creació d'indicadors sintètics sobre l'evolució de la Societat de la Informació, d'acord amb la D.G. de Xarxes i Infraestructures de 

Telecomunicacions. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre d'estudis sobre les xarxes i infraestructures de 

telecomunicacions 
Output Nombre  2  

2. Nombre d'indicadors sintètics sobre xarxes i infraestructures 
de telecomunicacions 

Output Nombre  1  

3. Percentatge de polítiques sobre xarxes i infraestructures de 
telecomunicacions de les quals s'ha fet el seguiment 

Resultats %  10,00  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 30.000,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 30.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 0
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Subsector fundacions 
Departament de Governació i Administracions Públiques 
Servei/Entitat: Fundació Privada Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya (8110) 
Programa: Societat de la informació i el coneixement (532) 

Unitat responsable 
Fundació Observatori per a la Societat de la Informació 
Diagnòstic de la situació 
El Pla de Govern 2007-2010 de la Generalitat de Catalunya exposa, en el seu apartat 3.1.3: Augmentar l'acció pública per tal de fomentar l'ús de les 
TIC en tots els àmbits de la societat a fi d'assolir estàndards europeus, que: 
"La millora de la competitivitat passa necessàriament, i entre d'altres aspectes, per un ús extensiu de les TIC, tant a nivell empresarial i de 
l'Administració, com en l'àmbit de l'esfera personal. Aquest és un diagnòstic que apareix en l'Estratègia de Lisboa i respecte del qual, de fet, tothom 
s'ha posat des de fa temps d'acord, però malgrat això, la incorporació de la societat catalana, en el seu conjunt, a l'àmbit de les TIC ha estat més lenta 
en alguns aspectes clau, com ara les connexions a Internet, que en d'altres països plenament comparables d'Europa. I, fins i tot, que en d'altres zones 
d'Espanya. A més, la peculiar distribució de les persones i l'activitat sobre el territori de Catalunya facilita que de manera natural es produeixin 
desequilibris territorials importants que cal afrontar: si no es fa res, l'oferta de serveis tendeix a concentrar-se en les zones més poblades". 
En la resta de l'apartat, el Pla de Govern dibuixa les línies mestres que el Govern vol desenvolupar en l'àmbit de les TIC. 
La Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya (en endavant FOBSIC o Fundació) es va constituir el 16 de juliol de 2003, 
segons acord del Govern de la Generalitat del 18 de març de 2003. La FOBSIC ha estat hereva de l'Observatori de la Societat de la Informació i ha 
recollit tota l'activitat que en el seu dia va desenvolupar aquest Observatori. En aquest procés, ha recollit col·laboradors, activitat produïda i experiència 
acumulada i ha estat, en definitiva, el nucli sobre el qual s'ha desenvolupat l'activitat d'observació sobre la societat de la informació a Catalunya. 
La FOBSIC està governada per un Patronat del qual en són patrons principals la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, el 
Consorci Localret i la Universitat Oberta de Catalunya. En la seva acció del dia a dia, la FOBSIC treballa de manera estreta amb les Direccions 
Generals de Societat de la Informació i de Infraestructures i Xarxes de Telecomunicacions, així com amb altres agents socials. 
Durant l'any 2007 es va realitzar el Pla Estratègic de la FOBSIC i es van establir les línies d'actuació a desenvolupar en els propers anys. 
Aquestes línies s'han determinat en els objectius estratègics i operatius que es detallen en els proper apartats. 
Durant l'any 2008 es volen consolidar les línies ja establertes i obrir-ne de noves, així com fer efectiva la relació amb els agents socials, col·legis 
professionals i proveïdors de serveis i productes TIC. 
 

Missió 
La FOBSIC té com a missió estatutària ésser la institució de referència en matèria de coneixement de la societat de la informació a Catalunya. Per 
això, vol donar, mitjançant indicadors i estudis, elements objectius de referència als agents decisoris de la societat, especialment a les administracions 
públiques, per ajudar a l'adopció de decisions relatives a polítiques inherents al desenvolupament de la societat de la informació. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Millorar el coneixement de la situació de la societat de la informació a Catalunya. 
 1.1 Mantenir, respecte als anys anteriors, el nombre d'indicadors sobre l'evolució de la societat de la informació a Catalunya. 

 1.2 Incrementar, respecte als que s'estan donant fins a l'any 2008, els indicadors que facin referència a les PIMES sobre els aspectes de la 
societat de la informació. 

 1.3 Mantenir els estudis sobre la societat de la informació a Catalunya. 

 1.4 Assumir, abans de finalitzar el 2009, el seguiment d'almenys el 50% de les polítiques desenvolupades per la Secretaria de 
Telecomunicacions i Societat de la Informació. 

 1.5 Incrementar en 2 els àmbits d'estudis sectorials per al coneixement de la incidència de les TIC. 
2. Aconseguir vies d'interpretació de l'evolució de la societat de la informació a Catalunya. 
 2.1 Incrementar en 1 l'elaboració d'indicadors sintètics i la recollida d'estudis sobre l'evolució de la societat de la informació a Catalunya. 
3. Fomentar la recerca i el debat en l'àmbit de la SIC. 
 3.1 Disposar de la unitat de recerca sobre observació de la societat de la informació a Catalunya abans de finalitzar l'any 2009. 
 3.2 Formar part de l'elaboració d'una proposta d'un projecte competitiu sobre observació en societat de la informació. 
4. Difondre a la societat i als agents socials la SIC. 
 4.1 Disposar en règim operatiu del servei d'atenció a la demanda de dades dels agents de la societat de la informació a Catalunya. 
 4.2 Mantenir, al llarg de l'any, el nombre d'actes de difusió, a nivell català i territorial, sobre els indicadors i estudis elaborats per la FOBSIC. 
 4.3 Tenir operatiu i actualitzat el portal de la societat de la informació. 
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Subsector fundacions 
Departament de Governació i Administracions Públiques 
Servei/Entitat: Fundació Privada Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya (8110) 
Programa: Societat de la informació i el coneixement (532) 

Serveis / productes / activitats 
1. Acordar el conveni amb l'Idescat per aconseguir la realització de les estadístiques de TIC llars, TIC empreses i Sector TIC, tant industrial com 

serveis (objectius 1.1 i 1.2). 
2. Elaborar l'estudi sobre adopció de les TIC als ajuntaments de Catalunya (objectius 1.1 i 1.2). 
3. Promoure la creació de la unitat per al seguiment del govern electrònic a Catalunya (objectius 1.1 i 1.2). 
4. Elaborar i promoure la realització d'estudis per analitzar l'estat de l'evolució del sector TIC amb coordinació amb la Secretaria de 

Telecomunicacions i Societat de la Informació (objectiu 1.3). 
5. Impuls, juntament amb la Secretaria de Política Lingüística, de l'estudi sobre TIC llengua (objectiu 1.3). 
6. Participació, juntament amb l'Idescat i altres organismes de la Generalitat, en l'elaboració de l'estudi del català a la xarxa d'Internet (objectiu 1.3). 
7. Crear els mecanismes que permetin assumir el seguiment de les polítiques de promoció de la societat de la informació que efectuen les Direccions 

Generals de la STSI (objectiu 1.4). 
8. Desenvolupament, d'acord amb la Direcció General de la Societat de la Informació, d'estudis sobre àmbits en què incideixin les TIC, per exemple, 

salut, persones grans, dones, o altres, segons les prioritats que s'estableixin (objectiu 1.5). 
9. Creació d'indicadors sintètics sobre l'evolució de la societat de la informació amb coordinació amb la Direcció General de la Societat de la 

Informació sobre els indicadors a crear (objectiu 2.1). 
10. Creació de la oficina tècnica de seguiment dels plans de la societat de la informació (objectiu 2.1). 
11. Posar en funcionament la unitat de recerca en observació sobre la societat de la informació dins de la FOBSIC (objectiu 3.1). 
12. Convocar les unitats involucrades en recerca sobre societat de la informació a una trobada conjunta (objectiu 3.1). 
13. Cercar la possibilitat de participar en un programa europeu d'observació de la societat de la informació (objectiu 3.2). 
14. Proporcionar el servei d'atenció a la demanda de dades (objectiu 4.1). 
15. Elaborar el calendari de difusió de les activitats de la FOBSIC (objectiu 4.2). 
16. Realitzar les activitats de difusió que figurin en el calendari de difusió (objectiu 4.2). 
17. Iniciar la implementació d'una nova versió del portal de la societat de la informació (objectiu 4.3). 
18. Mantenir operatiu el servei de repositori i de webmaster que mantingui el web de la FOBSIC (objectiu 4.3). 

  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre d'indicadors d'ús de les TIC Output Nombre  700  

2. Nombre d'estudis realitzats sobre la societat de la informació Output Nombre  25  

3. Nombre d'Indicadors sintètics sobre societat de la informació Output Nombre  1  

4. Nombre d'estudis recollits d'altres entitats Input Nombre  1  

5. Nombre d'actes de difusió que s'han realitzat Output Nombre  2  

6. Percentatge de polítiques de la STSI de les quals s'ha fet 
seguiment 

Output %  50,00  

7. Nombre de projectes competitius en què s'ha participat Output Nombre  1  

8. Existència de la unitat de recerca Output Sí (1) / No (0)  1  

9. Disponibilitat del servei d'atenció de la demanda de dades dels 
agents de la societat de la informació a Catalunya 

Output Sí (1) / No (0)  1  

10. Disponibilitat del portal de la societat de la informació Output Sí (1) / No (0)  1  

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Gènere, Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 396.500,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 288.500,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 685.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 13
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Subsector fundacions 
Departament d'Educació 
Servei/Entitat: Fundació Privada per a l'Escola Superior de Música de Catalunya (8220) 
Programa: Educació universitària (422) 

Unitat responsable 
Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) 
Diagnòstic de la situació 
La Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE), va establir el grau superior dels ensenyaments de 
música, que dóna lloc a una titulació equivalent a tots els efectes a la llicenciatura universitària. El Decret 63/2001, de 20 de febrer, va establir  
l'ordenació curricular del grau superior dels ensenyaments de música a Catalunya i va regular la prova d'accés a aquests estudis. 
Per tal de respondre a la demanda de cursar aquests estudis de grau superior a Catalunya, es va constituir mitjançant Acord de Govern de la 
Generalitat de 10 d'octubre de 2000, la Fundació per a l'Escola Superior de Música de Catalunya, inscrita en el Registre de Fundacions de la 
Generalitat de Catalunya el 27 de febrer de 2001. L'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) va esdevenir així l'únic centre oficial d'iniciativa 
pública que imparteix a Catalunya el grau superior de música. En aquests anys, l'ESMUC ha desplegat els estudis en tots les àmbits i modalitats 
previstos en el Decret 63/2001, ha format ja tres promocions de professionals de la música d'alt nivell i ha esdevingut un centre de referència per als 
estudis musicals superiors, no tan sols a Catalunya sinó també a Europa. 
Posteriorment, la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOE), incorpora els estudis superiors artística a l'educació superior, i en preveu la 
incorporació a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), amb les adaptacions pertinents dels plans d'estudis i de l'organització dels centres. 
L'avantprojecte de Llei d'Educació de Catalunya (LEC), preveu que l'ordenació dels ensenyaments artístics superiors s'ha de fer d'acord amb els 
principis i els criteris de desplegament de l'EEES i que l'Administració educativa, ha de planificar l'oferta dels ensenyaments artístics superiors. D'acord 
amb això, l'ESMUC haurà d'adaptar els seus plans d'estudis al que disposi el desenvolupament normatiu de la LOE i la LEC i haurà d'ampliar la seva 
oferta amb els nous estudis de Màster previstos en el marc de l'EEES. L'estudi "L'adaptació dels Ensenyaments artístics a la LOE i a l'Espai Europeu 
d'Educació Superior" encarregat pel Departament d'Educació, detalla els reptes, les dificultats i les possibles iniciatives a emprendre en relació a 
aquesta adaptació. 
 

Missió 
Impartir l'educació musical superior en un centre d'iniciativa pública, a través de plans d'estudis que condueixin a una titulació oficial emmarcada en 
l'Espai Europeu d'Educació Superior, per tal de formar professionalment els estudiants com a intèrprets, directors, compositors, musicòlegs, pedagogs, 
sonòlegs o productors en qualsevol dels àmbits de la música: antiga, clàssica, contemporània, jazz, moderna i tradicional. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Oferir estudis oficials del grau superior de música i programes de formació contínua per facilitar la transició a la vida professional dels estudiants 

en aquesta disciplina. 
 1.1 Aconseguir un percentatge d'ocupació del 51% dels nous titulats de l'ESMUC. 
 1.2 Implantar sistemes de qualitat que condueixin a l'excel·lència dels estudis. 
 1.3 Adequar les estructures a la nova realitat derivada de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). 
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Subsector fundacions 
Departament d'Educació 
Servei/Entitat: Fundació Privada per a l'Escola Superior de Música de Catalunya (8220) 
Programa: Educació universitària (422) 

Serveis / productes / activitats 
1. Oferir estudis oficials del grau superior de música en diversos àmbits. 
2. Oferir formació contínua, postgrau i màster. 
3. Realitzar activitats extracurriculars: conferències, seminaris, jornades, congressos, fires, etc. 
4. Oferir serveis de biblioteca/mediateca i d'audiovisuals. 
5. Oferir el Parc d'instruments: manteniment dels instruments per a ús de l'ESMUC i préstec a institucions externes. 
6. Participar en l'elaboració de normativa referida als ensenyaments artístics superiors a nivell estatal o autonòmic. 
7. Participar en grups de treball d'organismes europeus relacionats amb la música o els ensenyaments artístics superiors. 
8. Oferir concerts oberts al públic: Els concerts de l'acadèmia, Grans conjunts. 
9. Fer participar els conjunts musicals de l'ESMUC en actes institucionals. 

10. Realitzar activitats de formació amb els conservatoris de grau mitjà i les escoles de música. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Percentatge d'ocupació dels nous titulats ESMUC Resultats % 90,00 45,00 51,00  

2. Percentatge de fracàs escolar (ESMUC) Resultats % 0,63 16,00 14,00  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Gènere, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 10.158.604,63
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.672.219,72
3 Despeses financeres 1.500,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 266.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 12.098.324,35
Nombre de llocs de treball pressupostats 279
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Subsector fundacions 
Departament d'Educació 
Servei/Entitat: Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya (8230) 
Programa: Beques i ajuts a l'estudi (425) 

Unitat responsable 
Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC) 
Diagnòstic de la situació 
Analitzant la trajectòria de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, es constata que la JONC ha esdevingut una realitat reconeguda i necessària, 
essent un projecte referent i aglutinador dels diferents estaments i sensibilitats educatives del país. Podem considerar-la un projecte d'interès públic pel 
servei irrenunciable que fa en la formació dels joves músics provinents de tots els centres sense distinció i per a la projecció de la seva activitat 
cultural. La JONC com observador privilegiat de la realitat musical, especialment entre els joves, constata que hi ha tres objectius fonamentals en els 
quals cal incidir: facilitar una formació orquestral integral als joves músics del nostre país, col·laborar activament en la inserció dels joves músics en la 
vida laboral i contribuir a la formació i a l'enriquiment de nous públics. 
 

Missió 
Ajudar als joves músics del nostre país mitjançant la promoció i suport de totes les iniciatives i activitats relacionades amb l'ensenyament de la música i 
la formació de joves músics amb vocació professional. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Facilitar una formació orquestral integral als joves músics del nostre país. 

 1.1 Mantenir els encontres de treball com a eix del treball pedagògic, incrementant el nombre de dies d'activitat dels més joves de la JONC en un 
dia per encontre. 

 1.2 Potenciar activitats complementàries iniciant un nou projecte anomenat "La JONC a l'escola". 
2. Col·laborar activament en la inserció dels joves en la vida laboral. 

 2.1 Incrementar la col·laboració amb entitats educatives i culturals per millorar sortides laborals, realitzant activitats dins dels encontres que 
facilitin als joves músics eines d'inserció laboral, aquestes es concretaran en 3 sessions. 

 2.2 Mantenir el suport i col·laboració amb els ex membres de la JONC per tal de realitzar un estudi sobre les sortides laborals i necessitats dels 
músics sorgits de la JONC. 

3. Posar la música a l'abast de tots els públics i contribuir a la formació i a l'enriquiment de nous públics. 
 3.1 Crear productes per aconseguir arribar a nous públics (concerts, enregistraments), així com editar 1 DVD didàctic. 
 3.2 Mantenir la qualitat de l'ensenyament i de les activitats programades per la JONC. 
 3.3 Mantenir la col·laboració amb els centres educatius del país mitjançant els projectes "opera secundària" i "La JONC a l'escola". 
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Subsector fundacions 
Departament d'Educació 
Servei/Entitat: Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya (8230) 
Programa: Beques i ajuts a l'estudi (425) 

Serveis / productes / activitats 
1. Encontres de treball per a les 3 orquestres de la JONC (JONC alevins, la JONC i la JONC Pilharmonia). 
2. Activitats organitzades en col·laboració amb altres entitats (descoberta de la música antiga, la JONC a l'escola, òpera secundària, taller de joves 

compositors de la JONC). 
3. Edició d'un DVD divulgatiu i didàctic. 
4. Realització de material didàctic per a la ràdio. 
5. Realització d'un estudi sobre la realitat musical dels joves a partir dels ex membres de la JONC. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre de beneficiaris de les activitats de la JONC Output Nombre 425 650 700  

2. Nombre d'encontres de treball Output Nombre  6  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 330.514,05
2 Despeses corrents de béns i serveis 591.078,47
3 Despeses financeres 800,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 9.053,07
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 931.445,59
Nombre de llocs de treball pressupostats 62
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Subsector fundacions 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
Servei/Entitat: Fundació Privada Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional, Mediterrània (8240) 
Programa: Protecció i conservació del patrimoni cultural (443) 

Unitat responsable 
Fundació Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional- Mediterrània 
Diagnòstic de la situació 
Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional és un mercat de noves creacions artístiques, inspirades en la pròpia tradició catalana o aquella més comuna a la 
riba de la Mediterrània. Com a mercat que és, l'objectiu principal de la Fira és facilitar la contractació dels espectacles programats per part dels 
programadors inscrits. El nombre de propostes artístiques acostuma a girar al voltant del centenar:Espectacles de música, teatre i dansa. Espectacles 
per al públic adult i també per al públic familiar Espectacles d'escenari i propostes itinerants de carrer. Majoritàriament es tracta d'espectacles catalans, 
però el ventall s'obre cap a d'altres zones de la Mediterrània: fins ara han passat per la Fira artistes de llocs tan propers com Occitània o el Piemont. I 
de més lluny encara, de Grècia i del Líban. Del Magrib i del Pròxim Orient. Atrets per aquesta oferta excepcional, cada any s'inscriuen a la Fira 
Mediterrània al voltant de 500 programadors d'arreu del món. I és gràcies a aquest intercanvi professional que s'assoleixen d'altres objectius: 
Incentivar la creació de noves produccions artístiques de qualitat i acostar-les al gran públic Internacionalitzar les creacions artístiques que es fan a 
Catalunya Esdevenir aparador i punt principal d'exhibició per al sector Actuar com a punt de trobada de professionals d'arreu dels Països Catalans 
Crear un fòrum d'intercanvi cultural entre els diferents pobles de la Mediterrània 

Missió 
La Fundació Fira d'Espectacles d'Arrel Tradciiobnal-Mediterrània té per missió principal l'organització de la Fira del mateix nom, que vol fer participar 
els ciutadans en la cultura d'arrel tradicional,a través de l'organització de mostres, tallers, concursos i jornades integrats alguns en la pròpia Fira i 
d'altres com a  activitats complementàries que la Fundació organitza al llarg de tot l'any. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Esdevenir aparador i punt principal d'exibició per al sector 
 1.1 Augmentar la contractació d'espectacles programats 
 1.2 Actuar com a punt de trobada de professionals d'arreu de la Mediterrània 
2. Crear un fòrum d'intercanvi cultural entre els diferents pobles de la Mediterrània 
 2.1 Augmentar la internacionalització de les creacions artístiques que es fan a Catalunya 
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Subsector fundacions 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
Servei/Entitat: Fundació Privada Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional, Mediterrània (8240) 
Programa: Protecció i conservació del patrimoni cultural (443) 

Serveis / productes / activitats 
1. Programació artística de la Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional 
2. Producció d'espectacles per la videomostra de Dansa 
3. Drets d'autor de les produccions de video mostrades a la Fira 
4. Comissió artística de valoració de maquetes i vídeos de concursos organitzats per la Fira 
5. Conferències ofertes a la Fira i a les diverses Jornades organitzades per l'entitat al llarg de l'any 
6. Exposicions temporals 
7. Premis (concurs maquetes-videomostra..) 
8. Mostres 
9. Gestió d'entrades (instal·lacions i venda) 

10. Promoció i altres activitats de difusió 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre de programadors de Mediterrània - Fira d'Espectacles 

d'Arrel Tradicional 
Output Nombre  420  

2. Públic assistent a Mediterrània - Fira d'Espectacles d'Arrel 
Tradicional 

Resultats Nombre de 
persones

 85.000  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 406.516,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.262.087,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 1.668.603,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 106
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Subsector fundacions 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Fundació Privada de l'Hospital de Viladecans per a la Recerca i la Docència (8260) 
Programa: Atenció especialitzada de salut (412) 

Unitat responsable 
Comissió permanent del Patronat de la Fundació 
Diagnòstic de la situació 
Factors d'entorn que condicionen les actuacions dels sistemes sanitaris universals. Factors demogràfics amb una major esperança de vida, el que 
comporta l'envelliment de la població i per tant una major prevalença de les malalties cròniques. Interès de la indústria per estudiar els resultats de les 
noves línies fàrmaco-terapeútiques. La creació d'instituts d'investigació genera l'oportunitat d'integrar-hi la Fundació. Aquestes economies d'escala es 
veuran reflectides amb els contactes amb l'IDIBELL 

Missió 
La missió de la Fundació és promoure i dur a terme la recerca científica, la docència i la formació del personal sanitari en general de l'hospital de 
Viladecans. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Augmentar la recerca científica a l'hospital de Viladecans, posant a l'abast dels investigadors els mitjans de la fundació per al millor 

desenvolupament d'una recerca d'alta qualitat. 
 1.1 Incrementar en un 9% els projectes de recerca 
2. Augmentar la concessió de beques i ajuts econòmics per a la realització de recerca en l'àmbit de la fundació. 
 2.1 Incrementar en un 10% la concessió de beques i ajuts econòmics 
3. Difondre els resultats de la tasca de recerca, projectant a la societat l'experiència assolida i el coneixement dels avenços aconseguits. 
 3.1 Incrementar en un 5% les activitats comunicatives 
4. Facilitar el finançament, l'administració i la gestió del  procés de recerca. 
 4.1 Reduir el temps administratiu total en un 20% 
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Subsector fundacions 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Fundació Privada de l'Hospital de Viladecans per a la Recerca i la Docència (8260) 
Programa: Atenció especialitzada de salut (412) 

Serveis / productes / activitats 
1. Gestionar la creació de noves beques i ajuts a la investigació 
2. Desenvolupar millores per facilitar l'accés a les beques als professionals de l'hospital de Viladecans 
3. Fer un estudi de la conveniència i l'impacte de la integració amb l'IDIBELL 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Projectes investigació actius Output Nombre  15  

2. Projectes beneficiaris d'ajuts Output Nombre  5  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 93.000,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 12.000,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 105.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 0
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Subsector fundacions 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol, Fundació Privada (8270) 
Programa: Atenció especialitzada de salut (412) 

Unitat responsable 
Junta de Govern de la Fundació Germans Trias i Pujol 
Diagnòstic de la situació 
Assegurar el millor estat de salut psicofísica i la qualitat de vida de la població, mitjançant la transferència del coneixement, la tecnologia i la innovació 
generats en els programes d'investigació a la pràctica clínica i terapèutica 

Missió 
L'objectiu global de l'Institut és la promoció i el desenvolupament de la recerca biomèdica des de l'àmbit de l'àrea d'influència de l'Hospital Universitari 
Germans Trias i Pujol i de la Universitat Autònoma de Barcelona, donant suport al desenvolupament d'una direcció estratègica de la recerca en aquest 
àmbit. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Potenciar el coneixement multidisciplinari i traslacional de les ciències biomèdiques 
 1.1 Incrementar en 5% les publicacions de recerca 
2. Augmentar les beques i els ajuts econòmics als investigadors de l'hospital 
 2.1 Incrementar en 10% la dotació econòmica 
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Subsector fundacions 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol, Fundació Privada (8270) 
Programa: Atenció especialitzada de salut (412) 

Serveis / productes / activitats 
1. Implementar les línies prioritàries de recerca i la multidisciplinarietat d'aquestes 
2. Potenciar els grups emergents 
3. Captació de recursos 
4. Increment de la transferència de coneixement i tecnologia 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Projectes d'investigació bàsica Output Nombre  32  

2. Projectes d'investigació clínica Output Nombre  34  

3. Projectes d'investigació traslacional Output Nombre  22  

4. Número d’assaigs clínics Output Nombre  70  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 2.430.887,22
2 Despeses corrents de béns i serveis 3.438.755,35
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 473.087,50
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 6.342.730,07
Nombre de llocs de treball pressupostats 65
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Subsector fundacions 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Fundació Privada Institut d'Investigació Oncològica de Vall-Hebron (VHIO) (8280) 
Programa: R+D biomèdics i en ciències de la salut (573) 

Unitat responsable 
Fundació VHIO 
Diagnòstic de la situació 
El càncer constitueix un del problemes de salut prioritaris a Catalunya, tal com s'estableix en el Pla de Salut de Catalunya 1998- 2001. El càncer és la 
segona causa de mort al nostre país, amb una taxa bruta de mortalitat de 240,9/100.000 habitants per any. El càncer és la primera causa de mort entre 
la població entre 34 i 74 anys, la segona causa de mort per a totes les edats i la primera causa de mortalitat prematura. Si tenim en compte l'estructura 
d'edat i l'evolució demogràfica de la població catalana, aquestes xifres tendeixen a augmentar. 
D'altra banda, les dades de supervivència del càncer a Catalunya se situen a la mitjana europea. Però les xifres de supervivència mostren que hi ha un 
marge de millora; aquesta diferència és atribuïble a diagnòstics fets en un estadi precoç, però també hi ha àrees de millora en la disponibilitat i 
utilització de recursos, en la coordinació de l'atenció i en l'especialització dels serveis d'atenció oncològica 

Missió 
Impulsar la recerca bàsica en oncologia vinculada a la recerca clínica per contribuir a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans en general, i de les 
persones afectades per la malaltia en particular mitjançant l'estudi del càncer. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Realitzar recerca bàsica d'excel·lència en l'àmbit de l'oncologia mèdica 
 1.1 Augmentar en un 10% la translació dels resultats de la recerca bàsica realitzada a la investigació clínica. 
2. Creació d'una estructura per : Gestionar eficientment els recursos del centre i dotar d'eines estratègiques, de control i d'informació als diferents 

investigadors perquè puguin concentrar tot l'esforç en la recerca. 
 2.1 Incrementar i millorar els aplicatius informàtics i les persones que donen suport als investigadors en un 25%. 
 2.2 Assolir un resultat comptable igual a 0EUR o positiu. 

 2.3 Augmentar la comunicació interna entre els diferents investigadors i personal de suport i estratègia amb el manteniment de l'actualitat 
corporativa de la web actualitzant 3 notícies relacionades amb la investigació oncològica de forma mensual 

3. Donar suport a la Recerca Clínica 
 3.1 Crear 1 aplicatiu per gestionar més eficientment l'activitat de Recerca Clínica. 
 3.2 Establir reunions periòdiques per tal de millorar la comunicació i la gestió 
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Subsector fundacions 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Fundació Privada Institut d'Investigació Oncològica de Vall-Hebron (VHIO) (8280) 
Programa: R+D biomèdics i en ciències de la salut (573) 

Serveis / productes / activitats 
1. Producció científica, en forma de publicacions i articles. 
2. Formació d'investigadors i de metges oncòlegs, sobretot en la vessant de formació continuada i de postgrau. 
3. Protecció i explotació del coneixement en forma de patents registrades, llicències i contractes 
4. Donar suport en les àrees de Recursos Humans i Econòmica. 
5. Crear un aplicatiu per gestionar l'activitat de la Recerca Clínica. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre de nous programes informàtics de gestió Output Nombre  1  

2. Nombre de reunions anuals Input Nombre  6  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 2.404.084,04
2 Despeses corrents de béns i serveis 2.036.109,76
3 Despeses financeres 2.000,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 151.616,11
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 4.593.809,91
Nombre de llocs de treball pressupostats 59
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Subsector fundacions 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Fundació Privada Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Doctor Josep Trueta (8290) 
Programa: R+D biomèdics i en ciències de la salut (573) 

Unitat responsable 
Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdiBGi) 
Diagnòstic de la situació 
El Reial Decret 339/2004 de 27 de febrer sobre l'acreditació d'instituts d'investigació sanitària estableix la necessitat de que qualsevol institut 
d'investigació biomèdica de l'Estat ha de conformar-se al voltant d'un centre hospitalari i una universitat. És aquest el motiu pel qual es va signar al 
juliol de 2004 un conveni de col·laboració científica en l'àrea biomèdica entre l'Institut Català de la Salut i la Universitat de Girona, tot convertint l'antiga 
Fundació Dr. Josep Trueta en l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdiBGi). Fet el vincle institucional necessari, cal convergir 
cap els criteris de qualitat proposats per l'Instituto de Salud Carlos III que s'han de complir obligatòriament per tal de ser acreditats com a institut de 
recerca biomèdica de l'Estat. Aquest criteris són de caire científic (massa crítica, número de projectes, producció científica) i de funcionament i 
estructura (organització basada en processos i compliment de la normativa ISO de gestió de la I+D+i, bàsicament). 
Paral·lelament, la nova creació de la Facultat de la Medicina en la Universitat de Girona (2008) i la definició de l'Institut com a l'òrgan que gestionarà la 
recerca de la Facultat fa necessària la transformació del mateix en un Centre CERCA de la Generalitat de Catalunya amb els conseqüents canvis 
d'Estatuts i organització interna que això comporta. 
Així doncs, aquest dos escenaris: el compliment, a llarg termini dels criteris d'acreditació per part de l'Instituto de Salud Carlos III i la transformació en 
un centre CERCA fa palesa la necessitat d'abordar amb les màximes garanties tot un seguit d'actuacions i transformacions per tal d'adequar-nos a les 
exigències legals i estructurals del Govern Central i de la Generalitat en matèria de recerca. 
 

Missió 
La missió de l'Institut és crear una entitat que promogui  la qualitat en la recerca, amb capacitat per formar investigadors, promocionar i consolidar els 
grups d' investigació, tant existents com emergents, amb l' objectiu últim de crear coneixement i, sempre que sigui possible, transferir-lo en tecnologia y 
transmetre-ho a la societat. L'IdIBGI ha de ser el referent de recerca biomèdica en el context universitari de Girona i ha de formar part de la xarxa 
d'investigació competitiva en el context nacional i internacional. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Incrementar la massa crítica i crear la carrera professional del personal de recerca 
 1.1 Incrementar en un 30%el nombred'investigadors principals de projectes competitius 
2. Incrementar el nombre de projectes nacionals i internacionals. 
 2.1 Incrementar en un 20% el nombre de projectes nacionals competitius 
 2.2 Incrementar en un 50% el nombre de projectes internacionals competitius 
3. Incrementar els ingressos de l'Institut 
 3.1 Aconseguir que un 10% d'origen del fons del total d'ingressos de la Fundació provingui del sector privat empresarial 
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Subsector fundacions 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Fundació Privada Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Doctor Josep Trueta (8290) 
Programa: R+D biomèdics i en ciències de la salut (573) 

Serveis / productes / activitats 
1. Implantar un programa de direcció per objectius i incentius pel personal de recerca. 
2. Crear una unitat específica de projectes nacionals i internacionals. 
3. Desenvolupar un programa informàtic ad hoc per la gestió integral de la recerca. 
4. Crear una unitat d'externalització de l'Institut. 
5. Desenvolupar un programa de postgrau conjunt amb la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre d'investigadors sèniors responsables de projectes de 

recerca competitius 
Input Nombre  13  

2. Elaboració i aprovació del Reglament del personal investigador Output Nombre  1  

3. Nombre de projectes nacionals competitius Resultats Nombre  23  

4. Nombre de projectes internacionals competitius Resultats Nombre  2  

5. Instal·lació del programa de gestió Output Nombre  1  

6. Ingressos fons privats empresarials sobre ingressos totals Resultats %  10,00  

7. Elaboració i aprovació del programa de formació Output Nombre  1  

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 689.542,32
2 Despeses corrents de béns i serveis 3.013.125,72
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 462.651,75
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 4.165.319,79
Nombre de llocs de treball pressupostats 7
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Subsector fundacions 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Fundació Privada Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) (8300) 
Programa: R+D biomèdics i en ciències de la salut (573) 

Unitat responsable 
Fundació Privada Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) 
Diagnòstic de la situació 
El càncer és un dels problemes sanitaris prioritaris. L'elevada incidència i prevalença dels tumors malignes, així com el fet de tractar-se de la primera 
causa de mort, i una de les malalties que imposen una major càrrega personal, familiar, social i econòmica, fan de les estratègies assistencials 
dirigides al càncer una de les línies d'acció fonamentals dels sistemes sanitaris. 
En el Pla de Salut de Catalunya, el càncer i les malalties cardiovasculars constitueixen els objectius de la salut i les intervencions més prioritàries. El 
càncer es a més de constituir un de les àrees assistencials prioritàries, és un àrea prioritària de recerca per als governs i les agències públiques i 
privades de finançament de la recerca. 
Aquesta estratègia de recerca es desenvoluparà a través d'un programa d'activitats científiques que requerirà d'una estructura adequada. Aquesta 
estructura haurà de disposar d'una sèrie de recursos bàsics de suport al programa i altres més específics d'ajuda a les activitats de l'IDIBELL. 
Per a un ple desenvolupament del projecte, la col·laboració amb centres clínics i empreses serà fonamental. L'estructura de relacions de l'IDIBELL 
suposa un exemple de col·laboració científica dintre del concepte de Bioregió de Catalunya, ja que implica la cooperació entre universitats, centres 
hospitalaris i altres centres de recerca públics i privats. 
 

Missió 
Generació de coneixement científic, la transferència de tecnologia, l'aplicació de resultats en l'àmbit de recerca biomèdica i de ciències de la salut, 
promovent la recerca en tots els àmbits mitjançant un política de recerca que promogui una societat del coneixement i emprenedora per tal se situar a 
la Bioregió de Catalunya en una posició capdavantera en l'àmbit de recerca 

Objectius estratègics i operatius 
1. Augmentar el numero de projectes d'investigació traslacional 
 1.1 Increment al menys en 1 de les àrees d'investigació. 
2. Perfilar línees d'investigació de referència i emergents 
 2.1 Incrementar el factor d'impacte total en 50 punts. 
 2.2 Incrementar un 5% el numero de publicacions ISI 
 2.3 Increment mínim de 2 places de científics 
3. Augmentar l'oferta d'estructura pròpia de suport a la recerca 
 3.1 Increment professionals de suport en 2 persones. 
4. Increment de la transferència tecnològica 
 4.1 Increment del 25% en el nombre de patents 
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Subsector fundacions 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Fundació Privada Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) (8300) 
Programa: R+D biomèdics i en ciències de la salut (573) 

Serveis / productes / activitats 
1. Definir la guia de bones pràctiques. 
2. Creació de biobancs. 
3. Construcció d'edifici propi. 
4. Pla de comunicació externa. 
5. Establir línia de subvencions ("start up") per grups emergents 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Àrees i grups d'investigació Input Nombre  32  

2. Científics Input Nombre  170  

3. Publicacions ISI Output Nombre  410  

4. Increment Factor d'Impacte total Output Nombre  1.800  

5. Professionals de suport a la recerca Input Nombre  124  

6. Nombre de patents Resultats Nombre  5  

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 11.418.907,11
2 Despeses corrents de béns i serveis 7.907.273,92
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 1.952.261,99
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 245.639,14
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 21.524.082,16
Nombre de llocs de treball pressupostats 356
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Subsector fundacions 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Fundació Privada Hospital Transfronterer de la Cerdanya (8320) 
Programa: Atenció especialitzada de salut (412) 

Unitat responsable 
Direcció Gerència 
Diagnòstic de la situació 
Aquesta Fundació es va constituir el 28 de juliol de 2006 a partir de l'acord del Govern de la Generalitat, de data quatre de juliol de 2006. La seva 
finalitat, tal i com queda recollida en el article sis dels seus Estatuts, és la de impulsar la creació d'una entitat comuna interadministrativa de 
col·laboració per a la construcció, posada en funcionament i posterior governabilitat d'un hospital transfronterer de caràcter bàsic i comarcal, ubicat a la 
comarca de la Cerdanya, i destinat a l'atenció de pacients aguts i de curta estada, per a l'execució d'activitats sanitàries assistencials i preventives de 
salut. 
En conseqüència els fins fundacional, tal i com queden recollits en l'article 7 dels seus Estatuts, són: el foment, l'impuls i, si escau, la gestió de totes les 
actuacions i accions conduents a la creació d'una entitat comuna interadministrativa de col·laboració entre l'Administració pública francesa i 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya. En tant en quan no s'institueixi la referida entitat comuna interadministrativa la Fundació tindrà les 
següents finalitats operatives: 
Pel que fa a la fase de construcció i posada en funcionament de l'Hospital Transfronterer. 
-  El foment, l'impuls i si escau la realització de totes les accions conduents a fer l'efectiva participació en el projecte de les entitats públiques territorials 
amb competències administratives d'interès públic sanitari en els que seran territorials de referència del futur HTC, tant a l'Alta i Baixa Cerdanya  con el 
Capcir. 
-  El foment , l'impuls  i si escau la realització de totes les accions conduents a fer efectiva la interlocució conjunta entre i amb totes les instàncies 
polítiques i administratives implicades en el projecta de l'HTC. 
-  El foment, l'impuls i si escau la realització de totes les accions conduents a la difusió del projecte de l'HTC entre els usuaris i agents públics i privats, 
prèvia l'elaboració d'un Pla de comunicació. 
-  En el cas que la Fundació assumeixi directament el desenvolupament de les fases corresponents a la construcció i posada en funcionament de 
l'HTC, segons es preveu a l'article 6.2, aquesta tindrà com a finalitats el Pla previsional de funcionament, el Pla de finançament,  el finançament de les 
obres i dels equipament de l'HTC, i totes aquelles actuacions que siguin necessàries a l'expressada finalitat. 
 

Missió 
Desenvolupament del projete Hosìtal Transfronterer de la Cerdanya 

Objectius estratègics i operatius 
1. Donar suport al projecte arquitectònic 
 1.1 Disposar del suport tècnic pel projecta arquitectònic 
 1.2 Adequar els terrenys i procedir a la senyalització oportuna 
2. Disposar del suport adient pels efectes juridicoadministratius propis d'una fundació. 
 2.1 Realitzar les Auditories oportunes 
 2.2 Utilitzar els serveis de  notaria 
 2.3 Utilitzar  les activitats pròpies de gestoria administrativa 
3. Disposar del suport en gestió i activitat administrativa pròpia pel normal desenvolupament de l'activitat de la fundació. 
 3.1 Desenvolupar l'activitat administrativa i de gestió ordinària 
 3.2 Donar cobertura a desplaçaments de personal vinculat 
 3.3 Realitzar activitats de representació 
4. Desenvolupar la imatge i comunicació relatives al projecte. 
 4.1 Disposar dels elements necessaris per treballar la imatge corporativa 
 4.2 Realitzar activitats de comunicació i difusió 
 4.3 Realitzar traduccions simultànies i traduccions escrites 
5. Disposar dels informes i treballs tècnics necessaris relatius al projecte. 
 5.1 Treballar el pla funcional de sistemes d'informació 
 5.2 Planificar polítiques de recursos humans 
 5.3 Participar en els diferents plans assistencials 
 5.4 Realitzar  el pla de formació 
6. Tenir a l'abast els subministraments necessaris pel normal funcionament de la fundació. 
 6.1 Fer front als subministrament i consumibles 
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Subsector fundacions 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Fundació Privada Hospital Transfronterer de la Cerdanya (8320) 
Programa: Atenció especialitzada de salut (412) 

Serveis / productes / activitats 
1. Donar suport al projecte arquitectònic 
2. Disposar del suport adient pels efectes juridicoadministratius propis d'una fundació. 
3. Disposar del suport en gestió i activitat administrativa pròpia pel normal desenvolupament de l'activitat de la fundació. 
4. Desenvolupar la imatge i comunicació relatives al projecte. 
5. Disposar dels informes i treballs tècnics necessaris relatius al projecte. 
6. Tenir a l'abast els subministraments necessaris pel normal funcionament de la fundació. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Documents plans assistencials Output Sí (1) / No (0)  1  

2. Document del pla de sintemes Output Sí (1) / No (0)  1  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 438.824,14
3 Despeses financeres 5.100,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 443.924,14
Nombre de llocs de treball pressupostats 0
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Subsector fundacions 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Fundació Privada Centre Tic i Salut (8330) 
Programa: Innovació (574) 

Unitat responsable 
Fundació TicSalut 
Diagnòstic de la situació 
La diversitat de proveïdors existent en el sector sanitari català i la seva independència tecnològica, fan complicada tant l'accesibilitat com la 
compartició de la informació sanitària del ciutadà. Alhora, s'evidencia la necessitat d'una major cooperació i alineament dels esforços SITIC que 
afavoreixi i promogui la introducció dels SITIC en la prestació de serveis sanitaris. Es tracta doncs, d'incrementar l'ús dels SITIC com a mesura 
orientada a la millora de la qualitat i eficiència dels serveis prestats als ciutadans. 
En aquest context cada cop és més necessari que l'Administració planifiqui una estratègia SITIC del Sector Salut per als propers anys, així com 
l'exercici d'un rol de lideratge en el sector que, tot i respectant l'autonomia dels diferents agents, permeti alinear les seves iniciatives SITIC amb una 
visió integradora i de país. 
 

Missió 
Implementar actuacions per a la realització dels objectius i estratègies del Departament de Salut, a través de la potenciació de l'ús de les SITIC, per 
millorar la qualitat de l'assistència sanitària i garantir el dret a l'accés a la informació als ciutadans de Catalunya, facilitar la tasca dels professionals 
sanitaris i fomentar el desenvolupament del sector Tic i Salut. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Facilitar i orientar l'accés del ciutadà a la informació i serveis per tenir cura de la seva salut. 
 1.1 Assolir el desenvolupament de 10 comunitats virtuals (hotel d'entitats d'usuaris, fòrums) 
 1.2 Incrementar en 2 el nombre de Canals disponibles per al ciutadà (TDT, SMS, terminals tàctils) 
2. Dotar d'eines SITIC als professionals per realitzar una assistència de qualitat 
 2.1 Incrementar, en un 20%, el nombre de visites a malalts crònics realitzades utilitzant Telemedicina 
3. Dotar d'infraestructures i garantir la interoperabilitat entre agents 
 3.1 Augmentar, en un 10%, el nombre de proveïdors que utilitza els estàndards proposats per l'Oficina 
 3.2 Incrementar, en un 15%, el nombre de proveïdors que disposen de sistemes clínics interconnectats 
4. Respondre amb eficiència a les necessitats d'informació, gestió i seguretat del sector i del Departament 
 4.1 Augmentar, en 10, el nombre d'empreses integrades al clúster SITIC 
 4.2 Assolir un 5% de proveïdors que realitzen projectes basats en iniciatives innovadores. 
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Subsector fundacions 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Fundació Privada Centre Tic i Salut (8330) 
Programa: Innovació (574) 

Serveis / productes / activitats 
1. Extendre el desenvolupament de comunitats virtuals (hotel d'entitats d'usuaris, fòrums) 
2. Implementar nous Canals de relació amb el ciutadà (TDT, SMS, terminals tàctils) 
3. Implantar el Pla de Telemedicina i Teleassistència Mèdica 
4. Desenvolupar l'Oficina d'Estàndards i d'Interoperabilitat 
5. Estendre plataformes d'Interconnexió al sector i la reutilització de components 
6. Desenvolupar línies de col·laboració de la indústria 
7. Estendre les millors pràctiques d'innovació 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Comunitats virtuals desenvolupades Output Nombre  10  

2. Canals de relació disponibles per al ciutadà Output Nombre  2  

3. Increment anual de nombre de consultes realitzades amb 
sistemes de telemedicina 

Output %  20,00  

4. Proveïdors que utilitzen els estàndards proposats per l'Oficina Output %  60,00  

5. Proveïdors que disposen de sistemes clínics interconnectats Output %  75,00  

6. Empreses integrades al clúster SITIC Output Nombre  90  

7. Proveïdors que realitzen projectes basats en iniciatives 
innovadores 

Output %  5,00  

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 692.395,34
2 Despeses corrents de béns i serveis 556.197,66
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 75.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 1.323.593,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 13
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Subsector fundacions 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Fundació Privada Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB) (8340) 
Programa: R+D biomèdics i en ciències de la salut (573) 

Unitat responsable 
Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona 
Diagnòstic de la situació 
Les Fortaleses del CRESIB són què en l'estat espanyol és l'únic grup o equip de recerca biomèdica en Salut Internacional que gaudeixi de 
l'experiència, implantació i reconeixement a nivell internacional;  l'excel·lència global en diferents àrees de la biomedicina; un fort equip de lideratge; 
l'enfocament multi- i interdisciplinar entre diverses àrees de coneixement. 
Les Debilitats són la mancança d'espai fins al 2010;  l'escassetat de recursos no lligats a projectes; la complexitat creixent, així com la mancança de 
recursos per a equipaments i plataformes tecnològiques estratègiques. 
Les Oportunitats són el desenvolupament com centre de referència mundial dins de la recerca biomèdica en Salut Internacional; l'augment de captació 
de recursos d'institucions privades; el reforç d'àrees estratègiques mitjançant col·laboracions; el recolzament de les polítiques públiques a la millora de 
la competitivitat. 
Les Amenaces són la indefinició sobre les ajudes de les diferents institucions públiques; les restriccions del pressupost de funcionament en un moment 
expansiu; la mancança d'un marc de referència estable; la complexitat legal i organitzativa i la mancança de recursos per a inversió en equipaments i 
plataformes. 
En els pròxims quatre anys el CRESIB afronta el repte de consolidar la seva posició de lideratge en la investigació biomèdica en Salut Internacional i 
d'assegurar un creixement harmònic a partir del desenvolupament de capacitats crítiques per potenciar la investigació bàsica i translacional en un futur 
immediat i la consolidació d'un entorn físic i organitzatiu d'excel·lència. 
 

Missió 
La missió del programa és potenciar i consolidar la recerca i formació d'excel·lència, el desenvolupament i la innovació en l'àmbit de la salut 
internacional 

Objectius estratègics i operatius 
1. Potenciar i coordinar la recerca interdisciplinària en salut internacional per tal d'esdevenir un referent a nivell nacional i internacional 
 1.1 Generació, sostenibilitat i transmissió del coneixement, a través de l'increment de la producció científica i de la formació d'investigadors 
2. Promoure la més estreta col·laboració entre la recerca bàsica, aplicada i clínica, amb l'objectiu d'obtenir un impacte en la salut global 

 2.1 Millora de la pràctica clínica i de la salut pública, augmentant l'impacte en les polítiques de salut pública i contribuint  a les etapes de diagnosi 
i control (vigilància epidemiològica) i de prevenció i tractament. 

3. Difondre a la societat els resultats de les seves activitats científiques i implicar a la societat en  relació amb els coneixements obtinguts i avenços 
assolits 

 3.1 Posar a l'abast de les institucions sanitàries les capacitats científiques del centre i contribuir, mitjançant la recerca, el perfeccionament 
tecnològic, la innovació i la formació a la millora de la salut i el benestar 

4. Promoure les estratègies de les àrees de patents i de gestió activa de la transferència de tecnologia amb la finalitat d'assegurar un impacte directe 
sobre la nostra societat. 

 4.1 Desenvolupar estratègies de suport per a l'impuls de la investigació. 
 4.2 Potenciar les relaciones institucionals amb altres grups d'excel·lència en investigació biomèdica dins i fora del nostre país. 

 4.3 Establir processos formals d'avaluació del potencial d'aplicació pràctica, de descobriments científics, dels investigadors del CRESIB i de 
gestió de xarxes amb empreses biomèdiques 
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Subsector fundacions 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Fundació Privada Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB) (8340) 
Programa: R+D biomèdics i en ciències de la salut (573) 

Serveis / productes / activitats 
1. Internacionalització i millora de la recerca: Programa de post-docs internacionals; Foment d' aliances amb grups d' excel·lència en recerca; 

Captació d'ICREAS i investigadors de referència al panorama internacional 
2. Millora de la Gestió: Implantació de SAP ( 1ª implantació a Espanya de SAP_Grant Management ); Gestió del Coneixement; Portal de 

l'Investigador 
3. Consolidació Servei Bioestadística · 
4. Creació de l'Observatori en Salut Internacional (OSI): centre d'excel·lència en la gestió del coneixement en salut internacional 
5.   Creació i estructuració dels comitès científics interns i externs 
6. Desenvolupament de l'Oficina de Coordinació i Recerca Traslacional 
7. Millora de la Qualitat: Certificació ISO 9001 ( Qualitat ) i  UNE 166602 ( Innovació ); Sistema d' informació  i mètriques per la gestió. 
8. Ampliació del personal 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Ingressos competitius obtinguts Resultats EUR  992.526,00  

2. Personal incorporat Input Nombre  28  

3. Publicacions, nombre d'articles Output Nombre  60  

4. Convenis amb terceres institucions Entorn Nombre  16  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 1.162.174,65
2 Despeses corrents de béns i serveis 870.351,96
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 437.500,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 2.470.026,61
Nombre de llocs de treball pressupostats 28
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Subsector fundacions 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Fundació Privada Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) (8350) 
Programa: R+D biomèdics i en ciències de la salut (573) 

Unitat responsable 
Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental 
Diagnòstic de la situació 
El CREAL en un centre creat a finals del 2005. Actualment es troba elaborant el seu pla estratègic. Durant aquest procés s'ha realitzat un DAFO amb 
el següent resultat. A partir del DAFO s'han elaborat els plans estratègics i accions a dur a terme. 
PUNTS FORTS FINALS : Tradició en la recerca col·laborativa dins del centre - Bona massa crítica d'investigadors - Excel·lència en algunes àrees de 
recerca - Cobrim les principals àrees de l'epidemiologia mediambiental - Una multidisciplinarietat que fa que treballem junts - Una estructura forta i 
eficient - Bona interacció i entorn de treball (intern). 
PUNTS DÈBILS FINALS: - Estabilitat contractual baixa  - El CREAL es troba en un període transitori  - Els salaris són rígids i molt baixos  - Sovint no 
aconseguim el lideratge als projectes internacionals - Estructura de directors (pocs doctorats i llicenciats) AMENACES FINALS  - Repte d'aconseguir 
nou personal amb experiència i coneixements  - El sistema de finançament espanyol (dotacions insuficients, personal, ajudes petites)  - Carència 
d'estructures de finançament a llarg termini  - La prioritat política per a la recerca mediambiental podria canviar.  
OPORTUNITATS FINALS: - L'agenda de recerca europea i internacional  - Consciència social creixent / elevada - Ampliació de les xarxes de 
col·laboració  - Capacitat per atraure investigadors doctorats - Genòmica i epidemiologia genètica i molecular. 

Missió 
Portar a terme recerques epidemiològiques de gran qualitat sobre el medi ambient i la salut i oferir un coneixement científic que resulti rellevant per a  
la salut pública. 
Això s'aconseguirà mitjançant projectes competitius de recerca, educació avançada i col·laboracions multidisciplinars nacionals i internacionals 

Objectius estratègics i operatius 
1. Recerca 
 1.1 Consolidar i construir amb èxit les principals àrees de recerca ja existents al centre (plans de recerca) 
 1.2 Lideratge en projectes internacionals i proactivitat en la definició de les prioritats. 
 1.3 Reforçar el component multidisciplinar de la nostra recerca (genètica, genòmica) 
2. Serveis i instal·lacions per a la recerca 

 2.1 Activitats de suport (identificació de les necessitats) per a la identificació, preparació i gestió de les ajudes internacionals, beques de 
recerca... 

 2.2 Suport per a l'emmagatzematge de mostres, la gestió i la protecció de dades i mostres (assegurança i valoració de la qualitat) 
3. Recursos Humans 
 3.1 Contractes més estables, especialment els del personal tècnic 
 3.2 Definició de les vies de desenvolupament de la carrera professional 
 3.3 Continuar essent proactiu  per millorar la situació dels salaris rígids i baixos 
 3.4 Millorar les polítiques de comunicació i  la transparència 
 3.5 Desenvolupar un mecanisme estable per contractar estudiants de doctorat i investigadors postdoctorats 
4. Finançament 
 4.1 Diversificar les fonts de finançament i ser proactiu a l'hora de recaptar fons 
 4.2 Assegurar la principal estabilitat financera i el finançament a llarg termini per als principals programes 
5. Medi ambient 

 5.1  Prendre el lideratge a l'hora d'establir xarxes i de col·laborar amb altres centres de la UE amb l'objectiu d'oferir una infraestructura de fons i 
una agenda de recerca 

 5.2 Influir en la programació de les agències de finançament en recerca 
 5.3 Ser més proactius a l'hora de desenvolupar relacions institucionals amb les institucions del PRBB i els grups de recerca 
 5.4 Enfortir les relacions amb les universitats 
 5.5 Desenvolupar i aplicar un Pla de Comunicació 
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Subsector fundacions 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Fundació Privada Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) (8350) 
Programa: R+D biomèdics i en ciències de la salut (573) 

Serveis / productes / activitats 
1. Desenvolupar conveni d'adscripció amb la Universitat Pompeu Fabra 
2. Desenvolupar un pla de recerca (5 anys) que integri diversos programes de recerca que haurien d'incloure tant exposicions com resultats d'una 

forma adequada 
3. Desenvolupar una estructura científica interna (programes/grups) que faciliti el funcionament científic del CREAL 
4. Proporcionar recursos interns per aplicar a projectes internacionals com a coordinadors 
5. Pressionar per induir temes en les futures crides del 7PM UE que ofereixin oportunitats als investigadors del CREAL per liderar sol·licituds 
6. Reforçar les relacions actuals amb altres institucions 
7. Desenvolupar un pla de relacions multidisciplinars que identifiquin prioritats, socis i estratègies 
8. Fomentar l'educació continua de forma que tots els investigadors es mantinguin al dia sobre els mètodes actuals i les àrees de recerca 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Participació en projectes d'investigació finançats per la UE 

com a coordinadors 
Resultats Nombre  4  

2. Participació en projectes d'investigació finançats per la UE 
com a partner 

Resultats Nombre  15  

3. Projectes d'investigació actius de convocatòries competitives 
nacionals 

Resultats Nombre  15  

4. Contractes competitius actius de convocatòries competitives 
nacionals 

Resultats Nombre  10  

5. Nombre d'investigadors que realitzen formació postdoctoral al 
centre 

Resultats Nombre  8  

6. Nombre d'investigadors en formació que desenvolupen la seva 
tesi doctoral al centre 

Resultats Nombre  17  

7. Nombre d'articles publicats en revistes internacionals Resultats Nombre  110  

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Medi ambient 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 1.406.791,79
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.628.239,21
3 Despeses financeres 500,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 94.236,91
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 3.129.767,91
Nombre de llocs de treball pressupostats 34
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Subsector fundacions 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (8360) 
Programa: R+D biomèdics i en ciències de la salut (573) 

Unitat responsable 
Centre Medicina Regenerativa de Barcelona 
Diagnòstic de la situació 
El CMRB es va crear a conseqüència del conveni de col·laboració entre el Departament de Salut i el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) que va ser 
signat el 15 de juliol de 2004 i publicat en el BOE nº201, de 20 d'agost de 2004. Aquest conveni ha estat vigent durant el període 2004-2007. 
Durant el període (2004-2007) s'han complert els objectius de dotació, posada en marxa, consolidació i primers resultats científics i de servei. 
Resultats: 
- 10 projectes autoritzats per la comissió estatal. 
- S'han derivat 5 línies de cèl·lules embrionàries humanes (ES2, ES3, ES4, ES5, ES6) Després del període inicial (2004-2007) de constitució, dotació 
inicial i posada en marxa del CMRB i un cop obtinguda l'avaluació favorable de la Comissió de Seguiment del conveni (3 membres Dept. Salut i 3 del 
ISCIII presidit per la Directora del ISCIII, la Dra. Flora de Pablo Dávila), s'acorda finançar una nova etapa del projecte CMRB (de 3 anys, seguint les 
directrius generals del convenis del ISCIII). 
 

Missió 
Consolidació del Banc de Línies Cel·lulars del CMRB. 
Consolidació del Centre de Recerca del CMRB Foment de projectes de recerca conjunts amb diferents centres de Catalunya. 
Impuls d'un nou programa de formació intra- i extramural dirigit a científics senior, pre- i postdoctorals i a tècnics 

Objectius estratègics i operatius 
1. Consolidació del banc de línies cel·lulars del  CMR[B] 
 1.1 Integració en el Banco Nacional de Líneas cel·lulars (àmbit estatal). 
 1.2 Desenvolupament del European Human Stell Cell Registry. 
 1.3 Desenvolupament dels projectes autoritzats per la Comissió de Seguiment i Control de la Donació i Utilització de Cèl·lules i Teixits Humans. 
2. Consolidació del centre de recerca del CMR[B] 
 2.1 Programa de regeneració de membres 
 2.2 Programa de regeneració cardiovascular 
 2.3 Programa de reprogramació de cèl·lules mare adultes 
 2.4 Programa de diferenciació de cèl·lules d'estirp muscular, neural i òssia. 
 2.5 Programes de formació, conferencies internacionals i formació en microscòpia òptica avançada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2009  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

 

1095 

 

Subsector fundacions 
Departament de Salut 
Servei/Entitat: Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (8360) 
Programa: R+D biomèdics i en ciències de la salut (573) 

Serveis / productes / activitats 
1. Desenvolupar convenis amb universitats amb l'objectiu de contribuir en la formació i entrenament de joves investigadors científics 
2. Desenvolupar aliances amb grups d'excel·lència internacionals en  recerca 
3. Captar investigadors postdoctorals destacats a nivell internacional 
4. Organitzar seminaris amb investigadors de prestigi a nivell internacional (Nobel Lectures) 
5. Desenvolupar un pla de comunicació 
6. Comunicar les oportunitats de beques i ajuts disponibles i suport als investigadors per sol·licitar projectes 
7. Fomentar un pla de comunicació de les convocatòries del 7PM de la Comissió Europea amb l'objectiu de que investigadors del CMRB liderin 

projectes 
8. Desenvolupar protocols i estratègies amb el Banc Nacional de Línies Cel·lulars per a la transferència de línies i material derivat en el nostre banc 
9. Donar suport al programa de formació contínua de tots els membres del CMRB 

10. Crear i desenvolupar l'Oficina de Transferència de Resultats de la Investigació (OTRI) 
11. Donar suport al Comitè Ètic de Investigació Clínica del CMRB, comitè autonòmic de referència per a l'avaluació de projectes d'investigació amb 

cèl·lules troncals 
12. Col·laborar amb centres de batxillerat per a la difusió de la investigació amb el camp de les cèl·lules mares i dels progressos en les línies 

d'investigació del CMRB 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Desenvolupament línies cel·lulars troncals Output Nombre  2  

2. Nous projectes de recerca Output Nombre  3  

3. Desenvolupament del registre europeu Output Nombre  1  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 3.149.906,73
2 Despeses corrents de béns i serveis 2.814.523,19
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 255.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 6.219.429,92
Nombre de llocs de treball pressupostats 70
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Subsector fundacions 
Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
Servei/Entitat: Fundació Privada Catalana pel progrés del Món Rural (8380) 
Programa: Orden., reconv. i suport subsec. agrari i pesquer (612) 

Unitat responsable 
Fundació Privada del Món Rural 
Diagnòstic de la situació 
La Fundació del Món Rural (FMR) neix, durant el 2005 i 2006, com una entitat de suport organitzatiu i administratiu per la celebració del I Congrés del 
Món Rural (CMR), promogut per la Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR). 
Amb la celebració dels actes, reunions i assemblees del Congrés es constata la conveniència que la FMR segueixi treballant un cop el Congrés es 
clogui. Així, la Fundació del Món Rural comença a ser operativa com a tal a partir del 2006 per a donar continuïtat al treball iniciat en el I Congrés del 
Món Rural. 
La Fundació del Món rural vol ser una organització que doni servei al poble de Catalunya a través de la promoció i la defensa del món rural i amb 
diversos mecanismes: reflexionant i difonent, aportant solucions, planejant nous debats, cercant nous reptes, aportant una perspectiva crítica i fent 
seguiment de les diferents realitats, ajudant i assessorant als agents implicats. 
La FMR té la voluntat de fer aquest treball en col·laboració amb els agents actius el món rural, defensant la premissa que són ells qui han d'involucrar-
se i ser protagonistes en el desenvolupament del territori, per a dinamitzar i potenciar indirectament la seva activitat, així com la seva transcendència a 
l'espai públic. 
La FMR vol promoure la participació de persones, entitats, associacions i empreses en l'estudi, la investigació i l'anàlisi de les prioritats estratègiques 
per al desenvolupament del món rural català. 
Des d'un principi de lleialtat institucional, la FMR ha de ser l'ànima crítica que proposa canvis, estimula nous debats als departaments, fa que s'obrin 
noves línies de treball i fa que la perspectiva rural sigui sempre present en les disposicions de tots els estaments governamentals. És en aquest sentit 
que s'ha d'entendre la FMR com un aliat independent del Govern de la Generalitat. 
La FMR pretén ser un organisme reconegut i respectat pels agents polítics, econòmics i socials. 
Els beneficiaris de la tasca de la FMR són, en primer lloc les persones que viuen i treballen en el món rural i, en general, tota la societat catalana. El 
principal receptor dels nostres productes i serveis és el Govern de la Generalitat, l'administració local (ajuntaments, consells comarcals i diputacions), i 
els agents actius i representatius del desenvolupament econòmic i social en l'àmbit rural, també són destinataris principals dels recursos que la FMR 
posa a l'abast, ja sigui en forma d'estudi, informe, publicacions, recerques, jornades de difusió... 
 

Missió 
Establir mecanismes facilitadors de la reflexió sobre els problemes específics i/o diferencials del món rural. 
Promoure i divulgar debats, estudis, recerques i altres actuacions que vagin adreçades a trobar models de desenvolupament que entenguin la ruralitat 
com un espai amb activitat econòmica dinàmica i diversificada, infraestructures i serveis suficients i de qualitat, i que preservin el territori i les seves 
riqueses naturals i culturals, impulsar actuacions que puguin derivar en la millora de les condicions de vida de les persones que viuen i treballen en 
l'àmbit rural. 
Aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic que el seu entorn rural té per al desenvolupament sostenible del país i una 
major transcendència en l'opinió pública pel que fa a la quotidianitat i al progrés del món rural català. 
Objectius estratègics i operatius 
1. Realitzar el seguiment de les conclusions del 1er Congrés del Món Rural 
 1.1 Mantenir la interlocució sobre el Món Rural amb DAR i altres departaments i unitats del Govern 
 1.2 Proposar i impulsar accions i programes interdepartamentals. 
 1.3 Col·laborar i coordinar amb altres institucions i organismes públics i privats. 
2. Millorar les condicions de vida al món rural català. 
 2.1 Fer la recerca i l'assessorament en àmbits de desenvolupament rural. 
 2.2 Incrementar la sensibilització sobre el món rural. 
 2.3 Incrementar la presència del món rural als mitjans de comunicació. 
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Subsector fundacions 
Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
Servei/Entitat: Fundació Privada Catalana pel progrés del Món Rural (8380) 
Programa: Orden., reconv. i suport subsec. agrari i pesquer (612) 

Serveis / productes / activitats 
1. Realització d'estudis, enquestes, projectes. 
2. Analitzar informes i dictàmens sobre temàtiques relacionades amb l'àmbit d'actuació de la Fundació sol·licitats per organismes 

oficials/Administració. 
3. Organitzar jornades, actes públics, grups de treball,... 
4. Editar publicacions. 
5. Creació de serveis online: 
6. El recull de Premsa Diari. Notícies relacionades amb l'actualitat "rural" publicades en mitjans locals i nacionals. 
7. El Butlletí Quinzenal, Notícies Rurals. Notícies, iniciatives, estudis, agenda i informacions generals relacionades amb el desenvolupament rural. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Convenis signats amb entitats col.laboradores per promoció 

del món rural 
Input Nombre  5  

2. Col·laboradors i experts en la Fundació Input Nombre  120  

3. Jornades organitzades per la Fundació Output Nombre  10  

4. Visites a la pàgina web de la Fundació Output Nombre  10.000  

5. Publicacions de llibres de la Fundació Output Nombre  4  

6. Subscripcions realitzades al butlletí de la Fundació Output Nombre  3.000  

7. Aparicions de la Fundació als Mitjans de Comunicació Resultats Nombre  210  

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Gènere, Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 414.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 355.420,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 1.500,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 770.920,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 14
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Subsector fundacions 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (7070) 
Programa: Educació universitària (422) 

Unitat responsable 
Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya 
Diagnòstic de la situació 
La Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC), és una institució sorgida de la societat del coneixement que contribueix a millorar el 
capital social i humà de Catalunya a través de l'accés a la formació al llarg de la vida i la recerca especialitzada principalment en la societat de la 
informació i el coneixement. L'objectiu primordial de la Universitat és aconseguir que cada persona pugui satisfer les seves necessitats d'aprenentatge 
aprofitant al màxim el seu esforç. La UOC va suposar un model innovador, no solament per apropar la formació universitària a ciutadans que no 
haguessin pogut gaudir d'aquesta formació, sinó també pel model educatiu basat en l'ús intensiu de les TIC.  En els prop de 15 anys d'història de la 
UOC, les dades d'estudiants donen compte del acompliment de la seva missió, passant de 2 titulacions homologades i 200 estudiants pilots el curs 
1995/96 a les 19 titulacions homologades de 1r i 2n cicle amb 38.842 estudiants el curs 2006/07, i els 3 Masters oficials de nova creació amb un total 
de 556 estudiants matriculats. La UOC continua mantenint el seu creixement, donant resposta positiva a la missió que té encomenada. Per altra banda 
en el curs 2007/08 la UOC ha arribat a un nombre de graduats en les titulacions esmentades de gairebé 15.000, una xifra ja significativa dels resultats 
obtinguts. La satisfacció dels estudiants i el rendiment continuen essent elevats.Durant el curs 2006/07 la UOC va iniciar l'avaluació de les seves 
titulacions i durant el curs 2007/08 la UOC s'ha presentat a la convocatòria 2007 de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
(AQU) per a la verificació dels seus Sistemes Interns de Garantia de la Qualitat. En el context de l'adaptació al marc de l'Espai Europeu d'Educació 
Superior, la UOC va rebre la verificació del 100% de les propostes de grau presentades que s'han posat en funcionament en el curs 2008/09 i s'està 
treballant en el disseny de nous programes pels propers cursos, formant al professorat i al personal de gestió per a fer front de manera eficient als 
nous reptes, revisant la metodologia docent, i s'estan definint i desenvolupant les futures eines i recursos per assegurar la verificació i acreditació dels 
programes.Per últim, remarcar que essent el professorat un dels elements claus per garantir la missió de la institució, i el desenvolupament de la 
mateixa amb garantia de qualitat, la UOC ha aprovat i esta desplegant una política de professorat que ha buscar equilibrar la progressió acadèmica i la 
dedicació a la recerca del seu professorat 

Missió 
Facilitar la formació de les persones al llarg de la seva vida de forma que cada persona pugui satisfer les seves necessitats d'aprenentatge aprofitant al 
màxim el seu esforç, per mitjà de l'ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), que permeten superar les barreres del temps i 
de l'espai i oferir un model educatiu basat en la personalització i l'acompanyament integral de l'estudiant, amb la finalitat de desenvolupar la creativitat 
de les persones i contribuir al progrés de la societat. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Assegurar els resultats docents esperats en termes de rendiment acadèmic i satisfacció dels estudiants 
 1.1 Mantenir les taxes d'èxit i eficiència actuals, i millorar les taxes de rendiment i graduació 
 1.2 Revisar els instruments per a la mesura de la satisfacció dels estudiants de la UOC al llarg de la seva vida acadèmica 
2. Incrementar i ajustar l'oferta de formació d'acord amb el procés d'adaptació a l'EEES, intensificant la col.laboració amb altres institucions 

universitàries de l'entorn nacional i internacional 
 2.1 Presentar a verificació nova oferta de grau i master adaptats a l'EEES. 
 2.2 Incrementar les aliances amb d'altres institucions 
 2.3 Incorporar terceres llengües en l'oferta formativa 
3. Incrementar la qualitat dels programes de formació de la universitat 
 3.1 Desplegar els Sistemes interns de garantia de la qualitat 
 3.2 Tancar el procés d'avaluació de les titulacions del programa Virtual amb l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari Català (AQU) 
4. Tancar el projecte de Campus Virtual en programari lliure 
 4.1 Desenvolupar la darrera fase del projecte d'acord amb la programació establerta 
5. Millora la qualitat de l'acció docent 
 5.1 Continuar desplegant la Política de professorat i donar suport a l'acreditació per part de les agències de qualitat 

 5.2 Desplegar el Manual d'avaluació de l'activitat docent en el marc del programa DOCENTIA de les agències de qualitat, tant bon punt estigui 
Certificat 
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Subsector fundacions 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (7070) 
Programa: Educació universitària (422) 

Serveis / productes / activitats 
1. Implementar una nova eina d'enquestes 
2. Desplegar els Sistemes interns de garantia de la qualitat 
3. Incrementar l'oferta d'indicadors 
4. Presentar a Verificació un mínim de 3 graus i 6 masters 
5. Donar suport a l'acreditació del professorat 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. % d'estudiants que superen el 70% dels crèdits matriculats Output % 59,50 60,00 60,00  

2. % d'estudiants amb satisfacció global molt bona o bona Resultats % 80,30 80,00 80,00  

3. Nombre de graduats acumulats Output Nombre 8.068 8.500 9.000  

4. Nombre de programes de grau adaptats Output Nombre 3 4 13  

5. Nombre d'universitats i institucions internacionals amb qui es 
col.labora 

Output Nombre 56 60 60  

6. Nombre de professors propis acreditats per AQU Catalunya Qualitat Nombre 60 60 70  

7. Nombre de programes de màster adaptats Output Nombre 7 10  

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 33.633.377,96
2 Despeses corrents de béns i serveis 52.021.486,85
3 Despeses financeres 505.871,24
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 8.605.561,18
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 1.139.672,55
Total despeses 95.905.969,78
Nombre de llocs de treball pressupostats 733
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Subsector fundacions 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, Fundació Privada (7080) 
Programa: Recerca i Desenvolupament (571) 

Unitat responsable 
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació 
Diagnòstic de la situació 
En els darrers anys, Catalunya ha fet una aposta decidida per l'R+D que l'ha portat a reduir les diferències en esforç en R+D amb la UE. La despesa 
en R+D respecte el PIB és a Catalunya ha crescut de manera continuada entre 1996 i 2006, passant del 0,90% al 1,42% respectivament (informe 
ACC10 2008), superior al 1,20% espanyol però lluny encara de les dades UE-15 (1,85% el 2004).Els protagonistes de l' increment de la despesa en 
R+D han estat tant el sector públic com el sector privat, detectant-ne una major incidència en el sector privat. Aquest darrer concentra el 65,21% de la 
despesa total en R+D el 2006. Catalunya ha fet un esforç important per incorporar treballadors al sector dedicat a l'R+D. En el rànquing de l'European 
Innovation Scoreboard 2007 Espanya, amb Catalunya, es consideren en el llindar de països innovadors moderats, igual que països com Itàlia, 
Portugal, Polònia o Grècia, indicant que és un lloc millorable. Tot i així, Les dades de l'INE per Catalunya mostren en els darrers anys un augment del 
nombre d'empreses innovadores però acompanyat per una disminució de l'esforç innovador mitjà d'aquestes i, malgrat tot, només innova un 30% de 
les empreses amb més de 10 treballadors l'any 2005.Sobre la producció científica a Catalunya, la participació sobre la total de l'estat el 2006 és 
25,54%. Entre el 2004 i el 2006 Catalunya va incrementar la publicació de documents i citacions, que en el darrer quinquenni 2002-2006 han sumat un 
total de publicacions ISI de 42.214.Tot i així, l'estat actual de la recerca a Catalunya presenta elements positius que cal mantenir i potenciar però 
també mancances que és imprescindible corregir. Per això els elements del sistema de recerca i innovació de Catalunya han de comptar amb el 
necessari suport, tant a nivell econòmic com social per maximitzar la seva eficàcia i eficiència, optimitzant el funcionament i el seu impacte en l'entorn, 
tant pel que fa a la generació de nou coneixement i la seva divulgació, com en relació a la seva translació als diferents sectors productius i socials. És 
per tot això que, des de la Fundació Catalana de Recerca i Innovació (FCRI), i amb la participació de tots els estaments implicats, es vol contribuir a 
impulsar la plena inserció de Catalunya en el marc de la societat del coneixement i l'acompliment de les directrius que es derivin del Pacte Nacional per 
a la Recerca i la Innovació. 
 

Missió 
Promoció i suport de la recerca i la innovació a Catalunya en tots els àmbits per contribuir a la dinamització i millora de la qualitat, visibilitat i 
sostenibilitat del sistema català d'R+D+I 

Objectius estratègics i operatius 
1. Fomentar la cultura científica i tecnològica 
 1.1 Assolir la participació de 280 entitats a la Setmana de la Ciència 
 1.2 Promure el reconeixement de la trajectòria investigadora amb la presència de 350 assistents al lliurament del Premi FCRI 
 1.3 Afavorir una plataforma online del sistema català de ciència, tecnologia,empresa i societat 
 1.4 Promocionar les vocacions científiques entre els joves. 
2. Potenciar la transferència de tecnologia i els estudis per col·laborar en el desenvolupament de la recerca a Catalunya, per a millorar la qualitat i la 

sostenibilitat del sistema català d'R+D+I. 

 2.1 Promoció de la transferència de tecnologia mitjançant l'organització i participació de grups de recerca a 4 fires a través de FITEC i la 
celebració de 4 jornades recerca-empresa 

 2.2 Desplegar i consolidar les activitats d'assessorament a les institucions en matèria de política R+D+I amb l'edició de 3  informes ICPE (Informe 
científic per a la presa de decisions) i la participació en reunions de la CAPCIT 

 2.3 Coordinar i/o desenvolupar 2 estudis sobre el desenvolupament de la recerca. 
3. Potenciar i complementar les activitats d'atracció de talent investigador a Catalunya 
 3.1 Contribuir a l'edició del manual de tràmits amb la subdelegació del govern a Catalunya, elaborat pel Grup de treball ad-hoc 

 3.2 Gestionar i potenciar la plataforma on-line d'informació i assessorament al talent investigador forà que es desplaça a Catalunya, 
www.themobilitynode.cat. 

 3.3 Promoure i difondre la participació del Node Català a nivell internacional amb la participació activa en grups de treball de la Xarxa Europea 
EURAXESS. 

 3.4 Col·laborar amb agents i institucions locals per potenciar l'atracció de talent a Catalunya. 
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Subsector fundacions 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, Fundació Privada (7080) 
Programa: Recerca i Desenvolupament (571) 

Serveis / productes / activitats 
1. Coordinar la Setmana de la Ciència, el Dia de la Ciència a les Escoles 
2. Organitzar el Premi FCRI de reconeixement a una trajectòria científica 
3. Promoure la celebració d'una fira de la Ciència a Catalunya 
4. Desenvolupar el Portal de la Ciència 
5. Coordinar el programa Enginycat de promoció de l'estudi de les enginyeries a Catalunya 
6. Organitzar i facilitar la participació dels grups de Recerca a fires mitjançant FITEC 
7. Organitzar jornades i espais de trobada entre centres de recerca-empresa (Matins de la innovació, Solucions tecnològiques 
8. Participar al desplegament i activitat de la Comissió d'assessorament al Parlament en Ciència i Tecnologia (CAPCIT). 
9. Consolidar l'edició d'informes ICPDE (informe científic per a la presa de decisions) 

10. Presentar l'Estudi sobre Mecenatge de la Recerca i l'Estudi sobre Finançament privat de la Recerca i partenariat publico-privat en recerca. 
11. Elaboració d'Estudis sobre el desenvolupament i millora de la Recerca a Catalunya 
12. Creació del manual de tràmits online únic i validat per la Subdelegació del Govern adreçat a universitaris i centre de recerca que acullen 

investigadors. 
13. Participació activa en els grups de treball de la Xarxa Europea EURAXESS 
14. Evolució de la web wwww.catalunyarecerca.info a www.themobilitynode.cat 
15. Col·laboració amb agents locals i institucions per potenciar l'atracció de talent a Catalunya 
16. Participació activa a La Xarxa de promotors del codi de conducta i contractació dels investigadors 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre d'alumnes participants als tallers de robòtica 

(programa Enginycat) 
Output Nombre  12.000  

2. Nombre de fires en les que està present l'espai FITEC Output Nombre 6 4 4  

3. Nombre de científics participants en el Dia de la Ciència de la 
la Setmana de la Ciència 

Output Nombre 103  100  

4. Nombre d'entitats participants a la Setmana de la Ciència Output Nombre 213 280 280  

5. Nombre de reunions de grup de treball de la Xarxa Europea 
ERAMORE en què participa la FCRI 

Output Nombre 3 3  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Gènere, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 1.461.842,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.896.722,00
3 Despeses financeres 78.350,00
4 Transferències corrents 722.626,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 141.060,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 4.300.600,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 38
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Subsector fundacions 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Fundació Privada Centre de Regulació Genòmica (7580) 
Programa: R+D biomèdics i en ciències de la salut (573) 

Unitat responsable 
Centre de Regulació Genòmica 
Diagnòstic de la situació 
A l'any 2000, seguint la petja de l'allau de nous descobriments relacionats amb el codi que regula la vida, es va crear el CRG, per tal de promoure la 
recerca bàsica d'excel·lència, especialment en els àmbits de la genòmica i la proteòmica. La matriu era el formidable canvi experimentat en la 
comprensió i desxiframent del codi genètic humà i la potencial aplicació d'aquests coneixements a un espectre molt ampli de camps i de disciplines, 
tant en la salut com també en l'estudi de la regulació dels gens que contenen les instruccions de la vida. 
Els beneficiaris o usuaris de tota aquesta activitat són la societat en general doncs el que es pretén és la millora de la qualitat de vida de tota ella 
buscant noves vies de diagnòstic, prevenció i tractament de malalties de base genètica així com també transferir tecnologia a la indústria biomèdica, 
farmacològica i biotecnològica. 
La creació del CRG es va emmarcar dins de la política de desenvolupament de centres de recerca d'excel·lència en determinades àrees i àmbits 
cientificotècnics considerats prioritaris amb la voluntat de convertir-los en referents europeus per a la competitivitat de la R+D catalana i espanyola en 
l'àmbit internacional. El model és una estructura no funcionarial, basada en l'excel·lència a nivell internacional, la mobilitat, l'avaluació externa i diferent 
als altres centres de recerca acadèmics del nostre país. 
El Centre de Regulació Genòmica va ser creat arran de l'Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 24 de juliol de 2000,a iniciativa del 
Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació i amb la participació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, la 
Universitat Pompeu Fabra. Posteriorment s'hi ha incorporat el Ministeri d'Educació i Ciència que financia l'unitat EMBL/CRG de Biologia de Sistemes. 
 

Missió 
Esdevenir un centre d'excel·lència i referència internacional en l'investigació biomèdica bàsica i aplicada, particularment, en l'àmbit de la genòmica 
funcional, per a millorar la qualitat de vida de la nostra societat buscant noves vies de diagnòstic, prevenció i tractament de les malalties de base 
genètica. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Potenciar la promoció internacional del CRG i establir col·laboracions científiques, especialment amb els principals centres internacionals de 

recerca genòmica 
 1.1 Augmentar la el nombre d'investigadors estrangers en el centre 
 1.2 Incrementar el nombre de projectes competitius finançats per l'estranger 
2. Desenvolupar els programes científics i les plataformes tecnològiques 

 2.1 Augmentar el nombre de grups de recerca en 2 grups nous pel programa de Bioinformàtica i Genòmica i 1 del programa      de Gens i 
Malaltia, així com augmentar el nombre de plataformes tecnològiques i caps d'unitat 

 2.2 Augmentar el nombre de publicacions científiques fins assolir un Índex d'Impacte global de 900 
3. Millorar la formació de joves científics 
 3.1 Augmentar el nombre de posicions predoctorals en els equips d'investigació 
4. Aconseguir ser un centre de referència en transferència tecnològica per a la indústria biomèdica, incloent la farmacologia i la biotecnologia 
 4.1 Augmentar en 1 el número projectes de creació d'empreses spin-off  creades per investigadors del centre 
 4.2 Aconseguir haver generat una mitja de 3 patents a l'any com a resultat de la recerca del Centre 
5. Augmentar el coneixement de la ciència per part de la societat mitjançant activitats de divulgació 

 5.1 Mantenir i augmentar l'esforç de divulgació científica fins a participar en 363 esdeveniments i accions de comunicació social a l'any així com 
promoure la publicació d'un llibre de divulgació amb caràcter bianual 
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Subsector fundacions 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Fundació Privada Centre de Regulació Genòmica (7580) 
Programa: R+D biomèdics i en ciències de la salut (573) 

Serveis / productes / activitats 
1. Desenvolupar l'activitat del programa de Regulació Gènica i la plataforma de Proteòmica 
2. Desenvolupar l'activitat del programa de Diferenciació i Càncer i la plataforma de Fluorescence Activated Cell Sorter (FACS) 
3. Desenvolupar l'activitat del programa de Biologia Cel·lular i Desenvolupament i la plataforma de Microscopia 
4. Desenvolupar de l'activitat del programa de Bioinformàtica i Genòmica, i la plataforma de Binformàtica 
5. Desenvolupar l'activitat del programa de Biologia de Sistemes i la plataforma de Robòtica 
6. Desenvolupar l'activitat del programa de Gens i Malaltia i la plataforma de Genòmica 
7. Participar i coordinar projectes de recerca europeus i internacionals 
8. Oferir els nous serveis cientificotècnics, oberts a la comunitat científica 
9. Implementar el projecte estratègic transversal "Reprogramació Cel·lular" 

10. Endegar el programa de Màster de Recerca Biomèdica 
11. Implantar la professionalització de les activitats de Transferència de Tecnologia 
12. Preparar la conversió del CRG o d'una part, en una Outstation del Laboratori de Biologia Molecular Europeu (EMBL) 
13. Organitzar un simposi científic anual, de caire internacional, sobre un tema d'actualitat d'entre els que s'investiguen al CRG 
14. Desenvolupar les activitats de divulgació del centre, la publicació de la memòria i les jornades de portes obertes 
15. Generar patents i endegar empreses spin-off 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre de caps de grup i d'unitat estrangers Input Nombre  19  

2. Nombre de projectes científics competitius finançats per 
entitats estrangeres 

Input Nombre  55 60 2012

3. Nombre de grups de recerca Input Nombre  37  

4. Nombre d'articles científics publicats a l'any Resultats Nombre  110 120 2012

5. Factor d'impacte dels articles científics Qualitat Nombre  900 1.000 2012

6. Nombre d'estudiants predoctorals formant part d'equips de 
recerca 

Input Nombre  118 118 2012

7. Nombre d'estudiants postdoctorals formant part d'equips de 
recerca 

Input Nombre  96 96 2012

8. Nombre de tesis de científics del centre llegides, dirigides per 
investigadors del centre 

Output Nombre  17 23 2012

9. Nombre de patents sol·licitades a l'any Output Nombre  3 3 2012

10. Nombre acumulat d'empreses spin-off endegades per 
científics del centre 

Output Nombre  1 3 2012

11. Nombre d'actes científics celebrats al centre Output Nombre  363 365 2012

12. Nombre d'actes anuals de comunicació social de la ciència 
en els que ha participat el centre 

Output Nombre  8 10 2012

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 14.993.979,37
2 Despeses corrents de béns i serveis 14.016.295,63
3 Despeses financeres 665.165,55
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 2.119.433,55
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 862.066,45
Total despeses 32.656.940,55
Nombre de llocs de treball pressupostats 361
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Subsector fundacions 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) (7590) 
Programa: Recerca i Desenvolupament (571) 

Unitat responsable 
Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya 
Diagnòstic de la situació 
El CTTC els dels primers centres tecnològics a Espanya dedicat a les tecnologies de capa física per a sistemes de comunicació. 
L'orientació científica del CTTC se centra en les cinc àrees de recerca orientades a les més importants tecnologies de transport per a comunicacions 
digitals. Les àrees corresponen a Comunicació Radio, Comunicacions i Xarxes Òptiques, Comunicacions d'Accés, Subsistemes de Comunicacions, i 
tecnologies IP i contenen les tendències actuals de recerca mes importants en els sistemes de comunicació per cable, per ràdio i per senyals òptics. A 
més de la recerca, el CTTC és un element singular en l'arquitectura europea d'investigació ja que els recursos d'enginyeria dedicats a tasques de 
recerca i desenvolupament ( R+D) en les capes més baixes dels sistemes de comunicacions constitueixen la meitat de tots els recursos humans. Això 
permet adequar la recerca duta a terme internament amb les aplicacions industrials i demostradors d'enginyeria, tot facilitant l'escurçament de la 
distància entre la recerca i la indústria. Uns dels objectiu del CTTC es l'orientació industrial de les activitats R+D, per tal d'estimular el 
desenvolupament en l'àmbit català del sector de les tecnologies de les telecomunicacions, tot promovent la transferència de tecnologia derivada dels 
propis resultats. 
 

Missió 
El CTTC té la missió d'esdevenir un centre tecnològic de comunicacions capdavanter a nivell internacional en la recerca de les tecnologies 
relacionades amb els nivells de xarxa, d'enllaç i físic de les xarxes de telecomunicacions i amb la infraestructura necessària per tal que la recerca 
bàsica sigui fàcilment transferida als sectors en què pugui ésser incorporada. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Consolidació i increment de reconeixement en recerca a nivell internacional en l'activitat cientifico-tècnica del CTTC 

 1.1 Participació i lideratge en projectes de recerca, accions integrades i xarxes temàtiques i d'excel·lència en els àmbits de coneixement del 
CTTC. 

 1.2 Consolidació de les activitats de recerca, transferència tecnològica i promoció del CTTC. 
 1.3 Consolidació de les activitats de recerca, transferència tecnològica i promoció del CTTC en entorns científico-tècnics d'elevada reputació. 
2. Transferència de tecnologia al teixit industrial en el sector de les telecomunicacions, especialment a Catalunya. 

 2.1 Participació en projectes en les àrees tecnològiques del CTTC mitjançant contractes amb empreses i/o altres ens del sector de les 
tecnologies de les comunicacions 

 2.2 Realització d'activitats de R+D experimental susceptibles de produir resultats patentables 

 2.3 Implementació d'un sistema intern i extern d'avaluació de projectes de transferència de tecnologia, vigilància tecnològica, coneixement i 
propietat intel·lectual. 

3. Creació d'un entorn de formació en R+DT de caràcter pre i post-doctoral. 
 3.1 Ampliació d'un Programa de beques Pre-doctorals del CTTC 
 3.2 Consolidació del Programa d'Estades de Perfeccionament en la Recerca 
 3.3 Participació activa en l'organització i realització d'activitats formatives d'elevada reputació científico-tècnica a nivell internacional. 
 3.4 Transferència d'investigadors al teixit industrial en el sector de les tecnologies de les comunicacions. 

 3.5 Afavoriment de la mobilitat temporal dels membres dels programes de formació pre- i post- doctoral, així com el personal permanent de R+D 
del CTTC, amb finalitats formatives 

4. Consolidació de les activitats de R+D internes i estratègiques del CTTC, i de l'estructura necessària per a dur a terme aquestes activitats. 
 4.1 Incorporació progressiva de personal investigador al CTTC. 

 4.2 Consolidació de la infraestructura i equipament dels laboratoris del CTTC, com a marc per a realitzar activitats de R+D internes experimentals 
de gran valor innovador. 

 4.3 Desenvolupament d'un sistema d'actualització de Pla Estratègic que asseguri l'adequació dels recursos físics, econòmics i humans per a dur 
a terme les activitats de R+D durant el període 2007-2010. 
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Subsector fundacions 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) (7590) 
Programa: Recerca i Desenvolupament (571) 

Serveis / productes / activitats 
1. Participació en projectes de Recerca, accions integrades i xarxes temàtiques afavorits per l'administració estatal o autonòmica i per programes de 

la UE ( ICT, EUREKA, ESA, etc.) 
2. Publicar articles en revistes científiques d'elevada reputació. 
3. Realitzar activitats de recerca i desenvolupament tecnològic en entorns cientifico-tècnincs d'elevada reputació ( congressos, plataformes 

tecnològiques,...) 
4. Realitzar projectes de recerca que es puguin patentar. 
5. Realitzar projectes de recerca i desenvolupament tecnològic mitjançant contractes amb empreses 
6. Atorgar dues beques anuals per fomentar el programa de beques pre-doctoral de CTTC. 
7. Realitzar un contracte anual d'una durada entre dotze i vint-i-quatre mesos en el CTTC per impulsar la carrera en recerca d'un investigador jove 

amb grau de doctor. 
8. Realitzar transferència de investigadors a las empreses privades. 
9. Contractació de personal investigador propi per en centre. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre de tesis llegides dirigides per investigadors del centre Output Nombre  2  

2. Nombre de sol·licituds de patents Resultats Nombre  3  

3. Ingressos competitius obtinguts per convocatòria Input Milers d'EUR  1.630,00  

4. Ingressos competitius obtinguts per recerca de contractes o 
convenis 

Input Milers d'EUR  590,00  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 3.760.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.296.027,50
3 Despeses financeres 348.972,50
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 333.972,50
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 408.935,50
Total despeses 6.147.908,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 84
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Subsector fundacions 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Fundació Privada Institut Català d'Investigació Química (7600) 
Programa: Recerca i Desenvolupament (571) 

Unitat responsable 
Fundació Privada Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) 
Diagnòstic de la situació 
La Generalitat de Catalunya, sensible a la realitat de la recerca en química a Catalunya i a les necessitats de la indústria química i farmacèutica 
catalana, va decidir l'any 2000 la creació de l'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ), en el marc de la seva política de creació de centres de 
recerca en àrees estratègiques. L'ICIQ s'ha definit des de l'inici de la seva activitat l'any 2004 com un centre d'excel·lència encaminat a promoure i 
desenvolupar investigació bàsica i aplicada d'alta qualitat en l'àmbit de la química. El conjunt de circumstàncies que hi concorren, tals com l'agilitat 
administrativa derivada de la seva natura jurídica (fundació privada), la selecció rigorosa i amb criteris d'excel·lència dels seus investigadors, 
l'existència d'unes instal·lacions (edifici i equipament) modernes i adequades per a la tasca a realitzar, i un sistema de govern clar en la definició de 
responsabilitats i de mecanismes de presa de decisió, han contribuït a que, en el curt període de temps transcorregut des de l'inici de les seves 
activitats, l'ICIQ hagi assolit una situació capdavantera en la recerca química a Espanya i s'hagi posicionat com un dels centres de primera línia a nivell 
Europeu, contribuint així al procés de construcció de l'Espai Europeu del Coneixement. En una societat global i en profunda transformació pels canvis 
en la natura i el subministrament de primeres matèries industrials i energètiques, per la necessitat de modificar els hàbits de producció i consum, i per 
les necessitats d'atendre les creixents demandes sanitàries, d'alimentació, d'energia i de béns de consum, l'ICIQ vol liderar la recerca química a 
Catalunya, jugant el paper d'un actor principal en la transformació de la nostra societat cap a una economia basada en el coneixement, capaç de 
garantir el benestar durable dels ciutadans. En el seu àmbit d'actuació, l'ICIQ, identifica com a elements clau per a assolir aquest objectiu a llarg termini 
la recerca en els camps de la catàlisi de processos químics, de la nanotecnologia molecular, i de l'energia, així com la incorporació al sistema de 
ciència i tecnologia de Catalunya de químics joves i amb trajectòria excel·lent com a futurs agents d'aquesta recerca. A més, l'acabament de les obres 
de la segona fase de l'edifici, previstes per a finals de 2008, ha de permetre la posada en marxa del viver d'empreses de l'ICIQ en el marc del Parc 
Científic i Tecnològic de Tarragona. Durant el període 2004-2006, la consecució d'objectius derivats de les activitats desenvolupades per l'ICIQ ha 
estat regulat pels Contractes Programa signats entre l'extint Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) de la Generalitat 
de Catalunya i la Fundació Privada ICIQ, on es recollien els diferents objectius plantejats per a l'esmentat període i les línies d'actuació seguides per a 
assolir-los. Els referits Contractes Programa es tancaren amb un nivell d'assoliment dels seus objectius pròxim al 100%. Els objectius generals o línies 
estratègiques que es plantegen per al període 2007-2012 estaran regulats al nou Contracte Programa que es signarà entre l'ICIQ i el Departament 
d'Innovació, Universitats i Empresa. Tot i així, l'ICIQ reconeix que l'abast dels problemes econòmics i socials sobre els que pretén actuar ultrapassa de 
molt l'àmbit de la química i, per això, coordinarà la seva activitat amb la d'altres institucions de recerca catalanes i d'arreu (Instituts de Recerca, 
Universitats i Empreses Químiques i Farmacèutiques) mitjançant la participació en programes transversals de recerca que, pel seu planteig i 
constitució, siguin capaços d'afrontar amb èxit la resolució dels problemes esmentats 

Missió 
Promoure un canvi qualitatiu del nivell científic de la investigació química i de la competitivitat de la indústria química i farmacèutica a Catalunya, 
mitjançant l'articulació d'estratègies transversals per a la resolució de problemes social i econòmicament rellevants, desenvolupant una política activa 
de transferència dels resultats de la investigació i potenciant la creació d'empreses (spin-off's i start-up's) de base altament tecnològica al voltant de la 
recerca desenvolupada, amb la finalitat de contribuir a la innovació i a la millora tecnològica dels sectors industrials del territori, de transformar la 
societat cap a una economia basada en el coneixement, i de millorar la qualitat de vida dels ciutadans. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Culminar les obres de construcció i equipament de la segona fase de l'ICIQ per tal d'assolir la plena operativitat de l'Institut 

 1.1 Finalitzar les obres en els terminis marcats pels concursos adjudicats o en vies d'adjudicació de manera que l'inici de les activitats de recerca 
en les mateixes siguin factibles en la primavera de 2009. 

 1.2 Publicar i adjudicar els concursos relatius a l'adquisició de mobiliari i equipament científic dels laboratoris i de les zones d'administració del 
nou edifici. 

2. Incorporar els equips de recerca necessaris per a desenvolupar totalment les finalitats investigadores de l'Institut 

 2.1 Consolidar el programa d'investigadors en fase de consolidació de l'ICIQ, destinat a potenciar la carrera d'investigadors joves de molt alt 
nivell, mitjançant l'incorporació de fins a 2 nous responsables de grup a finals de l'any 2009. 

 2.2 Superar positivament l'avaluació de l'activitat investigadora portada a terme per tots els responsables dels grups consolidats de l'ICIQ que 
van començar la seva activitat l'any 2004. 

3. Consolidar l'ICIQ com a institució investigadora d'excel·lència com a conseqüència de les aportacions científiques i tecnològiques dels seus 
equips. 

 3.1 Participar en al menys 1 projecte coordinat i xarxe d'excel·lència, patrocinat pel VIIè Programa Marc de la Unió Europea. 

 3.2 Participar en projectes i xarxes de recerca finançades per les administracions estatal i autonòmica, en un nombre igual al nombre 
d'investigadors responsables de grup que siguin 18 mesos a l'Institut. 

 3.3 Participar en 13-15 projectes d'investigació promoguts per empreses o altres ens privats, especialment les enquadrades en projectes CENIT. 

 3.4 Realitzar recerques innovadores, multidisciplinàries i transcendents, els resultats de les quals donin lloc a 32 publicacions amb factor 
d'impacte superior a 5,3 o 85 publicacions amb factor d'impacte superior a 3,8. 

 3.5 Realitzar recerques innovadores, multidisciplinàries i transcendents, els resultats de les quals siguin susceptibles de protecció mitjançant 5-7 
patents, i la transferència a tercers dels drets d'explotació d'una d'aquestes recerques. 

 3.6 Realitzar recerques innovadores, multidisciplinàries i transcendents pel que fa als problemes científics abordats, els resultats de les quals 
siguin presentats en al menys 13 tesis doctorals dirigides per investigadors del centre. 

4. Contribuir a la millora de la qualitat del Sistema Català de Ciència i Tecnologia en el camp de la química 

 4.1 Establir un programa de cooperació amb les Universitats Catalanes actives en el camp de la Química i/o amb els Centres de Recerca amb 
temàtiques com biomedicina, aigua i medi ambient, energies renovables, nanotecnologia o fotònica 

 4.2 Participar activament en la gestió i lideratge intel·lectual del Parc Científic i Tecnològic de Tarragona (PCTT) amb l'objectiu de contribuir a la 
transformació i modernització del pol químic de Tarragona 

 4.3 Desenvolupar iniciatives pre-empresarials i empresarials derivades de la capacitat investigadora de l'Institut, com la posada en marxa d'una 
unitat de desenvolupament tecnològic i/o spin-off, en el marc del PCTT 
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Subsector fundacions 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Fundació Privada Institut Català d'Investigació Química (7600) 
Programa: Recerca i Desenvolupament (571) 

Serveis / productes / activitats 
1. Desenvolupar el Pla Estratègic 2007-2012 de l'Institut 
2. Mantenir actiu un programa de seminaris oficial dirigit a donar a conèixer els principals avanços de la recerca química. 
3. Participar activament en programes de post-grau (màster i doctorat) de la Universitat Rovira i Virgili, i en d'altres d'universitaris, acollint doctorands 

en química i estudiants en pràctiques. 
4. Potenciar els acords de col·laboració amb universitats, centres de recerca o institucions públiques o privades implicades en la mateixa 

problemàtica, facilitant la mobilitat del personal investigador amb les esmentades institucions. 
5. Desenvolupar una aproximació integrada i integral al fenomen de la catàlisi amb l'objectiu de descobrir nous processos que utilitzin de manera 

eficient les primeres matèries, que impliquin un menor consum energètic i que no generin subproductes 
6. Estructurar la recerca en la producció d'hidrogen a partir d'energia solar. 
7. Millorar la qualitat dels seus descobriments, el que es tradueix en publicacions d'alt nivell i patents. 
8. Incorporar investigadors joves i de molt alt nivell al Programa Tenure Track. 
9. Desenvolupar plataformes tecnològiques en àrees que exigeixin una molt elevada tecnificació i que responguin a demandes industrials no ateses. 

10. Augmentar el percentatge del pressupost ordinari cobert mitjançant fons provinents de convocatòries competitives i projectes de recerca amb 
empreses fins a un 41,6%. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre de patents sol·licitades Resultats Nombre  6  

2. Nombre de tesis doctorals llegides dirigides per investigadors 
del centre 

Output Nombre  13  

3. Percentatge d'autofinançament per convocatòries competitives 
i contractes amb empreses 

Input %  41,60  

4. Nombe investigadors consolidats del centre avaluats 
positivament després de 5 anys d'activitat investigadora 

Input Nombre  7  

5. Nombre d'articles d'investigadors de l'ICIQ publicats en 
revistes científiques amb factor d'impacte superior a 5,3 

Output Nombre  32  

6. Nombre d'articles d'investigadors de l'ICIQ publicats en 
revistes científiques amb factor d'impacte superior a 3,8 

Output Nombre  85  

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 6.736.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 4.509.000,00
3 Despeses financeres 700.000,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 2.464.913,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 700.398,00
Total despeses 15.110.311,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 208

 



 
PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2009  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

 

1108 

 

Subsector fundacions 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Institut de Ciències Fotòniques, Fundació Privada (ICFO) (7610) 
Programa: Recerca i Desenvolupament (571) 

Unitat responsable 
Institut de Ciències Fotòniques, Fundació Privada 
Diagnòstic de la situació 
Catalunya comença a tenir les peces, acadèmiques i industrials, necessàries per esdevenir un Cluster de Fotònica, d'abast i impacte internacional.A la 
banda acadèmica, les peces inclouen centres de recerca, grups tecnològics, grups de recerca competitius escampats a la majoria d'Universitats 
catalanes, i una oferta formativa de màster i doctorat incipient però competitiva. A la banda industrial, Catalunya té un nombre significatiu d'empreses 
del sector, ja sigui empreses que fan productes directament otònics o empreses que fan ús de la fotònica com a eina clau en el seus productes. Els 
sectors involucrats van des de la biotecnologia, hospitals i centres de salut, fins a empreses de base tecnològica de nova creació, i industries 
tradicionals dels sector de l'automoció o les comunicacions. Les activitats de potencial clusterització industrials tenen el suport del CIDEM, que està 
treballant en la constitució d'un cluster industrial de Fotònica. L'objectiu de l'ICFO és contribuir a augmentar el nivell tecnològic del sector industrial del 
país que pugui beneficiar-se de la fotònica. Els esforços d'investigació se centren en projectes de frontera. A ple rendiment, l'ICFO donarà resposta a 
les necessitats d'investigació i de formació de tecnòlegs en el camp de la fotònica, així com d'aplicació industrial i de promoció d'empreses de base 
tecnològica. Amb aquest objectiu l'ICFO col· labora activament amb inversors i participa en programes de foment de l'empreneduria i en incubadores 
d'empreses. 
 

Missió 
La realització de recerca bàsica i aplicada, formació, i transferència de coneixements en les diverses branques en les que tenen incidència les ciències 
i tecnologies fotòniques, amb voluntat d'impacte i de lideratge internacional. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. La realització de recerca prioritàriament experimental i multidisciplinar, desenvolupada al màxim nivell de competitivitat assolible. 
 1.1 Consolidar el funcionament competitiu de la primera fase de l'Institut 

 1.2 Desplegar la segona fase de l'Institut, incloent l'edifici, les infrastructures, els equipaments, els serveis i la contractació dels nous grups de 
recerca corresponents. 

 1.3 Optimitzar els circuits de difusió i de comunicació de les activitats de l'Institut. 
2. La formació de capital humà capacitat en ciències i tecnologies fotòniques, amb competències conceptuals, científiques, tecnològiques, 

innovadores i d'emprenedoria de primera línia. 

 2.1 Consolidar la utilització de les millors pràctiques internacionals a totes les unitats de l'Institut, en selecció de personal, gestió de projectes, 
valorització, etc. 

 2.2 Implementar els instruments de formació de doctorat, màster i de tota mena, incloent els instruments de foment de l'empreneduria i de 
valorització de la recerca  associats al programa ICFO+. 

 2.3 Optimitzar els instruments d'atracció i de cultiu de talent, especialment talent jove associat al programa ICFO Young Minds 
3. L'establiment de tota mena de circuits de col·laboració amb altres institucions nacionals i internacionals líders i amb el sector empresarial. 

 3.1 Desenvolupar tots els circuits de col·laboració entre l'Institut i entitats externes i de valorització de la recerca, en particular a través del ICFO 
Corporate Liaison Program 

 3.2 Establir l'Institut com un dels punt de referència per consultoria i prospectiva  tecnològica en el camp de la fotònica per tota mena 
d'institucions públiques i privades 

 3.3 Optimitzar la participació de l'ICFO en xarxes de referència i en projectes tractors, tan d'àmbit nacionals com internacional. 
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Subsector fundacions 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Institut de Ciències Fotòniques, Fundació Privada (ICFO) (7610) 
Programa: Recerca i Desenvolupament (571) 

Serveis / productes / activitats 
1. Posada en marxa del Laboratori d'Attofotonica, dotant-lo de la infraestructura necessària 
2. Posada en marxa d'un nou grup de recerca en Biofotònica aplicada a la medicina 
3. Posar en marxa Unitats Tecnològiques ICFO, en particular en el sector Biomèdic. 
4. Posar en funcionament, juntament amb al UPC, una línia d'estudis oficials de doctorat en el camp de la fotònica. 
5. Incorporació d'un nou cap de grup en Biofotònica medica 
6. Optimitzar els instruments d'atracció i de cultiu de talent, especialment talent jove associat al programa ICFO Young Minds 
7. Dinamitzar les activitats del Scientific Advisory Board de l'Institut. 
8. Nomenar i posar en marxa l'Industrial Advisory Board de l'Institut. 
9. Desenvolupar circuits de col·laboració entre l'Institut i entitats externes i de valorització de la recerca, en particular a través del ICFO Corporate 

Liaison Program. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Conferencies i congressos organitzats Resultats Nombre  2  

2. Ingressos competitius obtinguts per convocatòria Resultats MEUR  3,88  

3. Ingressos obtinguts per recerca per contractes o convenis Resultats EUR  40.000,00  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Gènere, Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 5.263.985,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 2.763.564,00
3 Despeses financeres 316.131,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 3.056.022,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 692.908,00
Total despeses 12.092.610,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 195
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Subsector fundacions 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia (ICN) (7660) 
Programa: Recerca i Desenvolupament (571) 

Unitat responsable 
Institut Català de Nanotecnologia 
Diagnòstic de la situació 
La Nanociència i la Nanotecnologia són noves aproximacions de la recerca i el desenvolupament al control i comportament de la matèria a escala 
atòmica i molecular. Aquesta nova manera de fer obra la possibilitat de comprendre nous fenòmens i de obrir el ventall de noves propietats que es 
poden utilitzar en el camp microscòpic i en el macroscòpic. El coneixement transversal de la fenomenologia fa que s'abastin tots els sectors tecnològics 
i s'espera que doni lloc a innovacions que contribueixin a solucionar molts problemes als quals fa front la societat actual en camps com: Aplicacions 
mèdiques, tecnologies de la informació, producció i emmagatzematge d'energia, ciència de materials, manufactura a la nanoescala, instrumentació, 
aliments, aigua i medi ambient, i seguretat, entre d'altres. La força en nanotecnologia a escala europea es reflecteix en el fet que en els darrers anys la 
UE aportava el 32% de les publicacions científiques, mentre que els EUA ho feien amb el 24% i el Japó amb el 12%. En canvi, el nombre de patents 
de la UE era del 36% front al 42% de l'aportació dels EUA, el que mostra la feblesa europea en la transformació de R+D en aplicacions. En termes 
absoluts de despesa pública, las inversions estatals europees, americanes i japoneses són similars, però si ho analitzem en inversions per càpita, si bé 
a la Europa del 25 s'inverteixen 2.4 EUR per habitant, els EUA inverteixen 3.7 EUR iJapó puja fins a 6.2 EUR. I si comparem les inversions a nivell 
estatal, en la base 1EUR = 1$, podem constatar que Espanya és dels països que menys inverteix per càpita en nanotecnologia, amb un escàs 0.04 
EUR (dades de 2003), però s'estan fent esforços per millorar la ratio durant els darrers anys. Les expectatives de futur estimen (segons del ETC 
Group), que els productes amb tecnologia nano moguin en torn a1 bilió de dòlars al 2015 (xifra similar a la del PIB espanyol), si es segueix el 
creixement sostingut dels darrers anys (50.000 milions de dòlars al 2006 i 150.000 milions de dòlars al 2008). Pel que fa al nombre d'empreses, 
s'espera per aquest any es dupliquin les 1.057 que hi havia a finals de 2007 (segons el International Network of Small Technology). La nanotecnologia 
doncs s'ha començar a consolidar com a negoci en els darrers anys i les previsions de futur són immillorables; amb tot, el nivell de know-how i de 
competència és essencial si hom vol que Catalunya participi a nivell científic i tecnològic en el context mundial. D'aquí la necessitat de creació de 
centres com l'Institut Català de Nanotecnolgia (ICN), i iniciatives paral·leles com vivers d'empreses, spin-offs, starts-up (a les quals hi contribueix l'ICN), 
l'atracció de grans empreses del sector i la potenciació de patents.    L'ICN és doncs una aposta important, si no la més important, de la Generalitat de 
Catalunya per participar en el context mundial de la nanociència i la nanotecnologia 

Missió 
Establir un àmbit de recerca, el de la Nanociència i Nanotecnologia, de nivell mundial en alguns dels tòpics, abastant temes bàsics i aplicats (amb 
projecció social directa). La participació en el nou repte tecnològic és essencial pel país i és part de la construcció de la nova Europa del Coneixement 
(com ho fan països com Irlanda, Holanda, Suïssa, etc), amb gran valor afegit. Els mitjans fer aconseguir-ho són quatre: 1) La qualitat del personal 
investigador contractat (d'arreu del món), 2) la qualitat dels equips de recerca adquirits (plenament competitius), 3) la participació en projectes bàsics i 
aplicats d'àmbit europeu i 4) -últim però no darrer- la flexibilitat de funcionament de l'estructura de suport administratiu i logístic 

Objectius estratègics i operatius 
1. Millorar el nivell de recerca del teixit català, fent que sigui competitiu a nivell internacional 
 1.1 Aconseguir que al menys un investigador més de l'ICN obtingui un premi d'investigació europeu de recerca Starting Grant - ERC 
 1.2 Incrementar en al menys un 25% el número de projectes europeus de recerca de l'ICN 
 1.3 Incrementar en al menys un 15% el número de publicacions en revistes indexades. 
 1.4 Incrementar en almenys un 20% el número de publicacions amb factor d'impacte superior a 5 
2. Millorar la interdisciplinarietat (en camps com la física, química, biologia, enginyeria, etc.) en els àmbits de recerca i desenvolupament 
 2.1 Incrementar el nombre d'investigadors i tècnics de recerca qualificats de l'ICN en al menys un 15%. 

 2.2 Obrir un cicle de conferències tipus Colloquia impartides per investigadors de gran prestigi, en nombre de 6 per any, per incentivar la 
interdisciplinarietat dels temes de recerca. 

3. Millorar i potenciar les relacions amb el món tecnològic i industrial propiciant establir ponts de diàleg i entesa entre iniciatives científiques i 
aplicacions 

 3.1 Potenciar la presentació de sol·licituds de patents, amb un promig estimat de 4 per any. 
 3.2 Augmentar el número de contractes amb les empreses en un 20% 
4. Difusió de coneixement a la societat. 
 4.1 Millorar la difusió de la nanotecnologia en català a través d'Internet mitjançant la creació d'un portal especialitzat. 
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Subsector fundacions 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia (ICN) (7660) 
Programa: Recerca i Desenvolupament (571) 

Serveis / productes / activitats 
1. Participació en projectes de recerca estatals i europeus que duen associats personal 
2. Ajuda institucional per a la preparació de la memòria als membres de l'ICN escollits i amb possibilitats d'obtenció del SG-ERC. 
3. Fomentar la participació dels investigadors de l'institut en reunions de grups de recerca europeus per a la formació dels consorcis 
4. Participació dels nous grups de recerca creats a l'ICN en convocatòries de projectes europeus 
5. Convidar professors estrangers de prestigi per a participar en conferències i col·loquis 
6. Costejar inicialment l'estudi i oportunitat de patentabilitat, així com la sol·licitud de patent i el seu suport logístic 
7. Contractar personal especialitzat en transferència de tecnologia 
8. Creació d'un portal d'Internet de difusió de la nanotecnologia en català 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre d'investigadors que han aconseguit un premi Starting 

Grant-ERC 
Qualitat Nombre  3  

2. Nombre de projectes europeus desenvolupats Input Nombre  13  

3. Nombre d'articles publicats en revistes científiques indexades Output Nombre  78  

4. Nombre de publicacions amb índex d'impacte superior a 5 Output Nombre  18  

5. Nombre de conferències 'colloquia' organitzades Qualitat Nombre  6  

6. Nombre de patents sol·licitades Output Nombre  6  

7. personal investigador d'administració i serveis Input Nombre  70  

8. Contractes amb empreses Input Nombre  6  

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Gènere, Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 2.414.289,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 959.696,00
3 Despeses financeres 206.527,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 1.008.645,44
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 331.873,56
Total despeses 4.921.031,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 56
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Subsector fundacions 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Fundació Privada Institut de Recerca Biomèdica (IRB) (7760) 
Programa: R+D biomèdics i en ciències de la salut (573) 

Unitat responsable 
Fundació Privada Institut de Recerca Biomèdica 
Diagnòstic de la situació 
El caràcter d'un institut el conformen diversos factors. El primer i més important és la seva visió, les personalitats dels seus científics i la qualitat de la 
investigació que s'hi porta a terme. També hi té un paper important l'entorn físic en què es troba, les infraestructures d'investigació de què disposa i el 
clima científic i polític que l'envolten. Catalunya, reconeguda com a far de les arts, l'arquitectura i la música, està dedicant en l'actualitat grans 
inversions a impulsar els seus recursos científics. 
Aquelles persones que no hagin visitat Barcelona recentment, probablement es quedarien sorpreses al veure el nou perfil de la ciutat. L'IRB Barcelona 
és un motor important d'aquest canvi, en la mesura que els governs de Catalunya i d'Espanya, la ciutat de Barcelona, un gran nombre d'indústries i 
persones clau, estan transformant la regió en un pol científic reconegut a nivell internacional. Tenim una visió desafiant amb gran projecció de futur: fer 
recerca en les ciències moleculars de la vida que es tradueixi en beneficis per a la salut de les persones. La darrera dècada ha vist sorgir una explosió 
de nous conceptes en biotecnologia que han tingut un fort impacte en la pràctica de la medicina. El resultat ha estat l'obtenció de noves i potents eines 
de diagnòstic i els primers fàrmacs "dissenyats racionalment". Aquests canvis no són més que la punta de llança del que probablement passarà en un 
futur proper. Per aconseguir treure'n profit, caldrà adoptar formes noves i flexibles de fer investigació. La darrera gran revolució en el camp de la 
medicina va començar a finals del segle XIX i va continuar durant el segle següent amb la identificació dels microbis causants de malalties infeccioses i 
el desenvolupament de vacunes, antibiòtics i altres fàrmacs. Aquest nou coneixement i els seus productes derivats van suposar un punt d'inflexió en la 
societat, que va veure com l'esperança i la qualitat de vida augmentaven als països desenvolupats i, de manera progressiva, també als països en vies 
de desenvolupament. En l'actualitat, les causes principals de mortalitat en la major part del món industrialitzat -malalties cardiovasculars, càncer i 
malalties neurodegeneratives- provenen d'una font diferent: de defectes en els gens humans i de processos biològics complexes. Per aprendre a 
diagnosticar i tractar aquests defectes caldrà disposar d'un nou tipus de medicina basada en un profund coneixement molecular de les cèl·lules i dels 
organismes. El coneixement en si mateix, però, no és una cura; s'ha de transformar en noves eines i solucions terapèutiques. Aconseguir aquesta 
transformació és un gran repte que un institut com l'IRB Barcelona no pot assolir sol, raó per la qual estem establint nous tipus d'acords amb 
universitats, centres clínics i la indústria. 
Aquesta visió de futur s'ha de consolidar aplicant un nou enfocament interdisciplinari. Anys enrere, els grups científics solien concentrar el seu treball 
en un nombre reduït de molècules i processos, sovint en un únic organisme model. En l'actualitat, poden seguir un procés que abasta la totalitat del 
genoma, amb experiments que van des de l'ordinador al tub d'assaig i des de rosegadors petits fins al teixit humà. Això requereix disposar d'un ampli 
ventall de tècniques, el domini de les quals no el pot aconseguir un grup sol. 
 

Missió 
La missió de l'IRB Barcelona es centra en els següents punts: -  Promoure recerca multidisciplinar d'excel.lencia en biomedicina, en l'interfície entre 
biologia estructural, química i biologia, amb un especial èmfasi en càncer.-  Impulsar les col·laboracions amb centres de recerca a nivell local, nacional 
i internacional i la transferència de coneixement.-  Proporcionar formació d'alt nivell en biomedicina al personal, estudiants i visitants.-  Participar 
activament en el diàleg amb el públic general a través d'una sèrie d'activitats de ciència i societat i activitats educatives. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Aconseguir atraure el millor talent científic per impulsar la recerca de qualitat, implementant les eines d'avaluació interna i externa que assegurin 

l’excel·lència sostinguda en el temps. 
 1.1 Implementació del pla d'avaluació dels caps de grup, que incorporarà avaluació interna i externa. 
 1.2 Completar les millores ja iniciades relacionades amb el programa propi de doctorat. 
 1.3 Incrementar els recursos no competitius 
2. Augmentar la massa crítica d'investigadors mitjançant la incorporació de nous caps de grup i compensant la quantitat de grups en cada programa 

 2.1 Reforç programa científic d'oncologia, amb la incorporació durant el 2009 de nous caps de grup, per tal de complementar els grups existents i 
dotar de major massa crítica al programa d'oncologia. Potenciar el programa de formació pre-doctoral i post-octoral. 

 2.2 Iniciar un pla de millora pels programes post-doctorals. 
3. Potenciar la recerca traslacional fomentant la interacció amb la recerca clínica, així com millorar la transferència de tecnologia cap al sector 

productiu. 
 3.1 Intensificar la comunicació interna i fomentar la relació inter-programes per tal d'impulsar la recerca multidisciplinar. 
 3.2 Enfortir el lligam amb l'Hospital Clínic-IDIBAPS, materialitzat en la integració en l'Institut d'Investigació Sanitària Hospital Clínic. 
4. Esdevenir un referent pel que fa a comunicació de la biomedicina mitjançant activitats divulgatives i educatives. 
 4.1 Millorar la imatge interna i externa de l'institut. 
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Subsector fundacions 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Fundació Privada Institut de Recerca Biomèdica (IRB) (7760) 
Programa: R+D biomèdics i en ciències de la salut (573) 

Serveis / productes / activitats 
1. Inici d'un (com a mínim) nou grup en oncologia dins del 2009. 
2. Nova convocatòria de caps de grup, amb l'objectiu de recrutar nous caps de grup especialment en el programa d'oncologia a partir del 2010. 
3. Adaptació de nous espais llogats al PCB per tal d'adaptar-los a les noves incorporacions, incloent reforma dels laboratoris i compra de nou 

mobiliari i equipament científic. 
4. Implementació del sistema d'avaluació de programes científics. 
5. Consolidació de les plataformes científiques pròpies creades dins d'exercicis anteriors, dotant-les del personal i instrumentació adequat pel seu 

funcionament a ple rendiment. 
6. Millora de la comunicació i cohesió interna: ampliació de continguts a l'intranet, manteniment del butlletí trimestral, foment de les trobades 

científiques (especialment les multidisciplinaries), foment de les activitats d'interacció social. 
7. Aprofitar l'ampliació en espais per integrar els laboratoris de l'Institut en un espai contigu i definit, intensificant així la cohesió interna. 
8. Incorporació de nous investigadors post-doctorals inter-programa, amb l'objectiu de fomentar la multidisciplinaritat dins de l'institut. 
9. Mantenir la convocatòria de beques IRB Barcelona-La Caixa i avançar en la creació dels comitès de seguiment de tesi per tots els estudiants, 

consolidació dels cursos introductoris i les rotacions entre laboratoris i organització del primer simposi d'estudiants 
10. Creació de beques pròpies prèvies a sol.licitar una ajuda pre-doctoral externa. 
11. Mantenir les activitats de conferències, seminaris i tallers, incorporant nous materials especialment destinats a investigadors post-doctorals. 
12. Integració en l'Institut d'Investigació Sanitària Hospital Clínic. 
13. Impulsar els recursos competitius mitjançant la creació d'una oficina de projectes, i impuls del mecenatge i donacions. 
14. Impulsar la transferència de tecnologia incorporant un tècnic especialitzat a l'equip de gestió. 
15. Incorporar nous elements distintius dins i fora dels laboratoris per augmentar en visibilitat (marcs per exposició de posters, nous logos, canvi a 

portes de vidre). 
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Incorporacions de nous caps de grup Input Nombre  1  

2. Increment de la superfície neta ocupada per l'Institut Input %  12,00  

3. Nombre de sol·licituds completes rebudes per a la 
convocatòria de beques per a realitzar la tesi doctoral 

Resultats Nombre  300  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Gènere, Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 8.188.981,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 7.547.002,00
3 Despeses financeres 383.798,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 4.296.705,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 502.699,00
Total despeses 20.919.185,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 261
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Subsector fundacions 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Fundació Privada Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer (IMPPC) (7990) 
Programa: R+D biomèdics i en ciències de la salut (573) 

Unitat responsable 
Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer 
Diagnòstic de la situació 
En el 2003 es va completar l'estudi del genoma humà (Projecte Genoma Humà). S'obria un nou camí cap a la predicció de la susceptibilitat a 
desenvolupar una malaltia, abans que els símptomes fossin evidents; i la possibilitat d'assentar les bases per conèixer la interacció entre fàrmacs i 
l'estructura genòmica. No obstant, traduir aquest coneixement bàsic en aplicacions directes de cura al pacient, no és un camí curt i senzill. 
Actualment,es te coneixement que certes variacions genètiques determinen la malaltia  i; que certes patologies necessiten de l'acció concertada de 
diferents canvis genètics per a la seva aparició. En ambdues situacions ,es pot predir l'aparició de la malaltia si es coneix el gen o gens afectats. No 
obstant això, hi ha situacions en què les variacions genètiques s'han d'associar a canvis ambientals (hàbits tòxics, intoxicació ambiental 
accidental,introducció de substàncies estranyes de manera programada...) pel desenvolupament complet de la malaltia. Quan les circumstàncies 
anteriors concorren,es parla d'individus que porten una susceptibilitat pel desenvolupament de la malaltia. En aquests casos, les variacions genètiques 
tenen un caràcter predictiu sobre la susceptibilitat, o dit d'una altra manera, sobre la probabilitat de desenvolupar la malaltia. Si les actuacions 
científiques s'encaminen a evitar i/o reduir l'impacte d'aquests factors ambientals que poden influir en el desenvolupament de la malaltia; en un futur 
proper aquestes actuacions es podran concretar en mesures preventives que impedeixen el desenvolupament de la patologia. Aquesta és la base del 
concepte Medicina Predictiva i Medicina Preventiva de base genètica. Cap a la medicina Personalitzada: En primer lloc, la ciència de la biologia ha 
obert un nou camí de coneixement: la genòmica,que ha permès conèixer millor l'origen, funció i destí de les proteïnes. L'objectiu és conèixer l'origen 
molecular de les malalties: de fet, es tracta de conèixer quin canvi genètic i epigenètic  (DNA)i quins canvis en la transcriptòmica determinen proteïnes 
defectuoses, que per defecte o per excés, determinen les malalties. En aquesta nova etapa es tracta de conèixer el gen o la proteïna alterada en cada 
cas, i estudiar la possibilitat de corregir els seus defectes, evitant les conseqüències indesitjable de les proteïnes anòmales (dianes moleculars de la 
patologia), per a dissenyar nous fàrmacs (farmacogenòmica) que actuïn sobre aquestes "dianes". Aquesta "etapa dirigida" està generant una nova 
etapa en farmacologia. De l'actuació combinada de les "dianes moleculars· i la farmacogenòmica, ha sorgit la Medicina Personalitzada, que permetrà 
dissenyar el tractament adient per a cada individu. Les expectatives de la Medicina Preventiva i Personalitzada del són aplicables a totes les patologies 
humanes. Hi ha diferents àrees en que els resultats desitjables són més esperançadors: càncer, malalties cardiovasculars, diabetis..; no obstant això, 
allà on s'ha trobat més interès i on hi ha els primers resultats potencials, és en la patologia del càncer. Les contribucions de la Medicina Predictiva, la 
Medicina Personalitzada i de la Farmacogenòmica, a la prevenció i tractament del càncer, poden transformar l'orientació actual de la terapèutica 
aplicada. La creació d'un centre especialitzat en la recerca de la Medicina Preventiva i Personalitzada del càncer forma part del grup de centres 
d'excel.lència de recerca i innovació en l'àmbit sanitari fomentats per Departament de Salut de la Generalitat Fomentar i potenciar  la recerca bàsica i 
aplicada sobre la predisposició de la població, a ser susceptible de desenvolupar la malaltia del càncer amb l'objectiu de poder predir una resposta de 
tractament personalitzat per cada persona. 
 

Missió 
Fomentar i potenciar  la recerca bàsica i aplicada sobre la predisposició de la població, a ser susceptible de desenvolupar la malaltia del càncer amb 
l'objectiu de poder predir una resposta de tractament personalitzat per cada persona. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Facilitar el desenvolupament de noves estratègies terapèutiques que portin cap a la medicina personalitzada del càncer 
 1.1 Incrementar en un 44% noves línees d'investigació sobre la base molecular de la genètica i l'epigenètica del càncer 
2. Establir aliances estratègiques amb empreses de diagnòstc ( In vitro diagnosis firms)i  la indústria farmacèutica 

 2.1 Increment en un 20% de convenis de col.laboració am laboratoris de química combinatòria i computacional i, amb les àrees        de l'I+D de la 
indústria farmacèutica 

3. Aconseguir ser un centre de recerca d'excel.lència, de prestigi internacional en l'estudi de la Medicina Predictiva i Personalitzada del càncer. 

 3.1 Augmentar l'activitat científica (incorporació de nou personal científic, convenis de col.laboració amb altres      Institucions científiques 
nacionals i internacionals) de l'Institut en un 45% en els propers tres anys. 

 3.2 Incrementar en un 38% la formació de tesis doctorals i formació continuada d'investigadors pre-doctorals i      post-doctorat 
4. Aconseguir ser el centre de referència de dades genètiques a Catalunya per al diagnòstic precoç de patologies neoplàstiques. 
 4.1 Execució de les instal.lacions i equipament de la Plataforlma d'ADN i realització d'una prova pilot per captar les 2000 Primeres mostres 
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Subsector fundacions 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Fundació Privada Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer (IMPPC) (7990) 
Programa: R+D biomèdics i en ciències de la salut (573) 

Serveis / productes / activitats 
1. Posada en marxa de l'edifici seu de l'Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del càncer 
2. Instal·lació de les plataformes tecnològiques de Bioinformàtica , Genòmica i banc d'ADN 
3. Definició i redacció del Pla Estratègic 2010/2012 
4. Captació de personal científic 
5. Establir convenis amb altres centres de recerca oncològica de la Bioregió de Catalunya per optimitzar recursos i afavorir la transmissió de 

coneixement 
6. Fomentar la formació continuada d'investigadors post doctorals. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. % d'ingressos competitius provinents de proj. nacionals i 

internac. s/ total d'ingr. per transf. de capital rebudes 
Resultats %  16,66  

2. Nombre d'investigadors contractats amb càrrec a projectes Input Nombre  39  

3. Nombre de post-doctorals i pre-doctorals que es formen a 
l'Instiut 

Input Nombre  24  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Gènere, Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 2.077.223,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.382.832,42
3 Despeses financeres 89.936,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 844.096,58
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 228.388,00
Total despeses 4.622.476,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 47
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Subsector fundacions 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Institut Català de Recerca de l'Aigua, Fundació Privada (ICRA) (8460) 
Programa: Recerca i Desenvolupament (571) 

Unitat responsable 
Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) 
Diagnòstic de la situació 
L'aigua és un recurs fonamental i un dels elements importants en la definició del territori i de la societat que  s'hi desenvolupa. 
A Catalunya, hi ha un gran nombre de grups de recerca que desenvolupen la seva Activitat al voltant de la temàtica aigua, amb una trajectòria llarga i 
fecunda i per això gaudeixen d'un reconegut prestigi, dins del seu àmbit. L'anterior els hi permet tenir una presència significativa en projectes de 
recerca tant a l'escala local, com nacional, estatal o europea i es tradueix en una recerca puntera i pluridisciplinar i en importants curricula, tant pel que 
fa a nombre d'articles en les revistes més prestigioses dels diferents àmbits, com en la presència en els congressos i fòrums internacionals, i en la 
capacitat, demostrada, de transferir a la societat, en forma de convenis amb empreses i institucions, la recerca desenvolupada. No obstant i al mateix 
temps, la majoria d'aquests grups treballen de forma individualitzada, en temàtiques molt concretes i especialitzades estudiant per tant només de forma 
parcial el que representa l'àmplia problemàtica de l'aigua. L'anterior provoca una tendència a l'atomització del coneixement sobre la temàtica aigua en 
comptes d'una desitjada consolidació del coneixement. Tanmateix, tot i la gran diversitat de centres, inclús a nivell mundial, sobre la recerca en l'àmbit 
aigua, la major part d'ells es centren i especialitzen únicament en l'estudi d'un dels àmbits de l'aigua essent per tant referència en el seu corresponent 
però no un referent global en recerca sobre la temàtica de l'aigua. La posada en marxa de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) dota a 
Catalunya d'un Centre de Recerca que assoleixi l'excel·lència en tots i cadascun dels diferents àmbits de la recerca sobre la temàtica aigua:-  Gestió 
del recurs de l'aigua i ecosistemes.-  Qualitat de l'aigua.-  Tecnologies pel tractament d'aigües potables i residuals. Identificació del problema o 
necessitat:Necessitat d'un Centre de recerca pluridisciplinar que sigui referència nacional i competitiu a nivell europeu en tots els àmbits de recerca 
sobre la temàtica aigua i aglutini els esforços i coneixement sobre la mateixa. 
 

Missió 
Captar el millor talent i recursos, desenvolupar projectes de recerca innovadors en l'àmbit del cicle integral de l'aigua i en la seva gestió i realitzar 
transferència de coneixement a les empreses del sector i de l'administració. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Aconseguir ser un Centre de Recerca on es desenvolupi Recerca de Qualitat, essent aquest competitiu a nivell europeu i mundial. 
 1.1 Posar en marxa 5 línies de recerca bàsica i aplicada en la temàtica de l'aigua 
 1.2 Posar en marxa els serveis tecnològics d'assistència a la recerca. 
 1.3 Posar en marxa els departaments d'estructura d'assistència a la recerca 
 1.4 Incrementar el nombre d'investigadors dedicats a la recerca bàsica i aplicada. 
2. Aconseguir ser una interfície de col·laboració i transferència de coneixement entre la recerca desenvolupada al ICRA i la societat catalana 
 2.1 Incrementar les accions de presentació i promoció de l'Institut 
3. Aconseguir ser un nexe de retrobament entre les institucions públiques i privades relacionades en l'àmbit aigua en aspectes de recerca, innovació, 

desenvolupament i gestió de l'aigua 
 3.1 Dotar a l'Institut de la seva seu i instal·lacions principals 
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Subsector fundacions 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Institut Català de Recerca de l'Aigua, Fundació Privada (ICRA) (8460) 
Programa: Recerca i Desenvolupament (571) 

Serveis / productes / activitats 
1. Implantar i posar en marxa una línia dins l'Àrea de Gestió del recurs de l'aigua i ecosistemes. 
2. Implantar i posar en marxa tres línies dins de l'Àrea de Qualitat de l'Aigua 
3. Implantar i posar en marxa una línia dins de l'Àrea de Tecnologies pel tractament d'aigües potables i residuals 
4. Crear i posar en marxa els serveis tecnològics i tècnics d'assistència a les línies de recerca 
5. Crear i posar en marxa els departaments d'estructura d'assistència a la recerca. 
6. Contractar els investigadors per dotar les línies de recerca. 
7. Executar accions de promoció per donar a conèixer l'ICRA i posicionar-lo de manera adient 
8. Completar la construcció i posta en marxa de l'edifici H2O com a seu principal d'ICRA 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre d'investigadors Input Nombre  7  

2. Accions de divulgació, promoció i presentació d'ICRA i la 
recerca 

Output Nombre  1  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Gènere, Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 1.258.899,88
2 Despeses corrents de béns i serveis 500.952,00
3 Despeses financeres 125.588,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 1.715.838,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 312.781,00
Total despeses 3.914.058,88
Nombre de llocs de treball pressupostats 33
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Subsector fundacions 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, Fundació Privada (ICRPC) (8470) 
Programa: Recerca i Desenvolupament (571) 

Unitat responsable 
Institut català de Recerca en Patrimoni Cultural 
Diagnòstic de la situació 
Descripció de la situació:Catalunya és un país amb un important volum de patrimoni cultural relacionat amb períodes històrics diferents des de la 
prehistòria fins a l'època contemporània. Alhora, disposa d'un notable nombre de centres, de característiques ben diverses, dedicats a la gestió 
d'aquest patrimoni, molts dels quals amb una àmplia i reconeguda trajectòria. La recerca en patrimoni cultural és en aquests moment un camp de 
recerca emergent. L'anàlisi de la situació actual que es dóna a Catalunya en relació amb la recerca sobre patrimoni cultural evidencia que és 
interessant i necessària l'existència d'un centre que impulsi la recerca en aquest camp, que augmenti el nombre de persones que es dediquin a la 
recerca en patrimoni cultural i que, alhora, constitueixi un punt de referència i de suport i que pugui relacionar els diversos agents vinculats al patrimoni 
cultural. La voluntat que porta a la creació d'un institut de recerca d'àmbit català dedicat al patrimoni cultural es que s'integri en l'espai europeu de 
recerca sobre aquesta matèria. Identificació dels problemes o necessitats:En la majoria dels centres catalans dedicats a la gestió del patrimoni cultural, 
per causa de la seva activitat i les seves necessitats quotidianes, es fa difícil i complex poder dedicar esforços importants a la recerca.Necessitat, 
preocupació i interès pel desenvolupament de la recerca en el camp del patrimoni cultural.Identificació de la població o col·lectiu: ·  Persones que viuen 
en el territori on es troben els elements patrimonials.·  Persones procedent de l'exterior que utilitzen els elements patrimonials. Referència a algun 
estudi o anàlisi: 
Memòria de creació de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural. Referència del mandat legal: Pla de recerca i innovació de Catalunya 2005-
2008. Pla Nacional per a la recerca. 
 

Missió 
A partir de la recerca en patrimoni cultural, aportar a la societat, i d'una manera especial a la societat catalana, elements d'anàlisi sobre la seva 
herència històrica i cultural i sobre les seves relacions socials actuals i futures. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Aconseguir ser un referent per a la recerca catalana en patrimoni cultural desenvolupant recerca de qualitat i interrelacionar-se amb els grups i les 

organitzacions que treballin sobre el patrimoni cultural, especialment a Catalunya. 

 1.1 Potenciar 2 línies de recerca bàsica i aplicada en patrimoni cultural mitjançant el desenvolupament de la unitat asociada 1 i la creació de la 
unitat associada 2 

 1.2 Dotar-se de més investigadors per a completar les línies de recerca 
2. Augmentar la formació d'investigadors en patrimoni cultural. 

 2.1 Incrementar en un 10% la participació de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural i dels seus investigadors en màsters, taules 
rodones, simposis, conferències, reunions científiques, etc. sobre patrimoni cultural. 

3. Potenciar la transferència dels resultats de la recerca sobre patrimoni cultural a la societat. 
 3.1 Millorar la divulgació amb l'organització de cursos, conferències, seminaris, etc. en patrimoni cultural 
4. Millorar la projecció internacional de la recerca feta a Catalunya sobre el patrimoni cultural. 
 4.1 Incrementar en un 10% el nombre de publicacions d'investigadors de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural 

 4.2 Incrementar en un 10% la participació de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural i dels seus investigadors en màsters, taules 
rodones, simposis, conferències, reunions científiques, etc. sobre patrimoni cultural. 
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Subsector fundacions 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, Fundació Privada (ICRPC) (8470) 
Programa: Recerca i Desenvolupament (571) 

Serveis / productes / activitats 
1. Desenvolupar la línia de recerca sobre "Processos de patrimonialització". 
2. Desenvolupar la línia de recerca sobre "usos del patrimoni cultural". 
3. Desenvolupar al 2008 la unitat associada 1. 
4. Implantar la unitat associada 2. 
5. Contractació d'un investigador Pre-Doctorant per a la unitat associada 2 
6. Elaborar treballs de recerca. 
7. Elaborar publicacions per part dels investigadors de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural. 
8. Presentació de comunicacions a congressos, seminaris i reunions científiques per investigadors de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni 

Cultural. 
9. Obtenir i desenvolupar projectes de recerca competitius. 

10. Preparar visites d'investigadors estrangers a l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural. 
11. Participació d'investigadors de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural en activitats de difusió de la recerca. 
12. Organitzar conferències, jornades i cursos. 
13. Establir col·laboracions amb altres organitzacions. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre de cursos i seminaris organitzats per l'Institut Output Nombre  4  

2. Nombre d'investigadors externs que participen en activitats de 
l'institut 

Resultats Nombre  10  

3. Nombre de publicacions realitzades pels investigadors de 
l'ICRPC 

Input Nombre  18  

4. Nombre de projectes competitius obtinguts Input Nombre  2  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 309.433,95
2 Despeses corrents de béns i serveis 282.901,05
3 Despeses financeres 520,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 4.145,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 597.000,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 11
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Subsector fundacions 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Institut Català de Paleontologia, Fundació Privada (ICP) (8480) 
Programa: Recerca i Desenvolupament (571) 

Unitat responsable 
Institut Català de Paleontologia, Fundació Privada (ICP) 
Diagnòstic de la situació 
Considerant el fet que el registre fòssil català és molt ric, amb jaciments d'una extraordinària qualitat, que han fet coneguda Catalunya arreu del món 
en aquest camp del coneixement és perfectament comprensible l'existència de un centre de recerca en paleontologia de vertebrats i humana al nostre 
país. Mostra d'aquesta importància és que a partir de troballes fetes a Catalunya en els últims 15 anys s'han publicat tants articles (11) de 
paleontologia entrevistes d'alt impacte (Science, Nature i PNAS USA) que en la resta de totl'estat espanyol. Per tant es un fet objectiu que quelcom 
d'especial té el nostre país perquè la productivitat científica en aquest camp sigui tan alta. No fa falta remuntar-se molts anys enrere per percebre el 
mateix. Els treballs iniciats pel Dr. Miquel Crusafont, autèntic fundador de l'escola de paleontologia catalana, permet adonar-se'n de l'influent paper, a 
nivell internacional, que ha jugat el nostre país des de la meitat del segle vint. La nomenclatura biostratigràfica usada arreu del món per definir els 
estatges del Neogen va ser proposada en aquella època per M. Crusafont. Recordem el Turolià i molt especialment el Vallesià, pis que porta el nom 
del Vallès com a referència i que ara es usat a nivell global. A Catalunya conservem també la major col·lecció de primats fòssils del terciari de tota 
Europa. El registre de primats fòssils català és tan excepcional que hores d'ara Catalunya es un referent mundial en aquest camp. També tenim una de 
les àrees més importants de tota Europa per estudiar el final de l'era dels dinosaures, com així ho reconeixen paleontòlegs de prestigi d'arreu del món. 
A més, aquest extraordinari patrimoni, objecte de la recerca de l'ICP, té un enorme potencial per ser usat com atractiu per un turisme d'identitat de 
qualitat al nostre 

Missió 
L'ICP es fonamenta en la recerca del ric patrimoni paleontològic del país, així com també en aquells projectes, fora del nostre entorn, d'especial 
significació i interès científic. Per assolir els objectius apostarem per el talent en el personal investigador i per l'aplicació de noves tecnologies a la 
recerca paleontològica. La conservació i l'ampliació de les col·leccions paleontològiques que conservarem, matèria primera sobre la que es fonamenta 
la recerca paleontològica, seran una part important del centre. La formació a nivell universitari, la divulgació al gran públic i la difusió als medis, 
ocuparan una part important en l'estratègia del centre i han de permetre fer "visible" el centre dins de la societat Catalana 

Objectius estratègics i operatius 
1. Impulsar la recerca de qualitat en el camp de la paleontologia de vertebrats i humana amb projecció internacional. 
 1.1 Incrementar el nombre d'investigadors i els projectes de recerca 
 1.2 Captar tots els recursos externs possibles en forma de finançament mitjançant projectes de recerca 
2. Posar al dia, conservar i incrementar les col·leccions paleontològiques que conserva l'institut 
 2.1 Posar les col·leccions que conservem a l'institut a l'abast de la comunitat científica internacional 
3. Promocionar l'estudi de la paleontologia 
 3.1 Organitzar el màster, postgrau, cursos universitaris i per les escoles a fi de divulgar la paleontologia 
 3.2 Augmentar les activitats de difusió organitzades per al públic. 
4. Donar recolzament tècnic especialitzat i científic a les entitats locals que necessitin de l'equip humà de l'ICP 
 4.1 Posar en valor, divulgar i usar el patrimoni paleontològic (jaciments) local com atractiu per un turisme cultural de qualitat. 
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Subsector fundacions 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Institut Català de Paleontologia, Fundació Privada (ICP) (8480) 
Programa: Recerca i Desenvolupament (571) 

Serveis / productes / activitats 
1. La recerca es tradueix en publicacions científiques generadores de coneixement 
2. Participació en congressos i simposis 
3. Excavació de jaciments paleontològics 
4. Restauració en un taller amb especialistes en paleontologia 
5. Conservació del patrimoni en paleontologia de Vertebrats. 
6. Divulgació científica a tots nivells 
7. Cursos a nivell universitari i d'ensenyament mitjà 
8. Exposicions 
9. Difusió als medis de comunicació 

10. Assessorament per entitats locals (ajuntaments, museus comarcals i locals) sobre el patrimoni paleontològic dels seus termes. 
11. Assessorament per posar en valor el patrimoni paleontològic per desenvolupar un turisme cultural de qualitat al nostre país 
12. Anàlisis mitjançant tomografia computeritzada d'alta resolució, d'estructures internes de qualsevol matèria dura. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre de cursos impartits Output Nombre  18  

2. Publicacions a revistes científiques, llibres i proceedings de 
congressos 

Output Nombre  130  

3. Nombre d'accions de divulgació Output Nombre  100  

4. Nombre d'especímens de la col·lecció paleontològica Input Nombre  205.000  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Gènere, Medi ambient, Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 887.406,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 258.518,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 162.011,00
Total despeses 1.307.935,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 27
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Subsector fundacions 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, Fundació Privada (8490) 
Programa: Recerca i Desenvolupament (571) 

Unitat responsable 
Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats ICREA 
Diagnòstic de la situació 
Catalunya necessita incrementar la competitivitat i productitivat de la seva economia per tal de poder mantenir i pontenciar l'estat del benestar i 
assegurar un creixement sostenible en un entorn globalitzat. Hi ha unanimitat a nivell internacional respecte el paper clau de la recerca alhora de 
construir una economia competitiva i el benestar present i futur de les societats més avançades. En aquest sentit, Catalunya necessita augmentar 
continuadament en el temps la inversió en recerca per tal d'igualar la inversió que es fa a les economies del seu entorn i assegurar-se un paper 
rellevant en la futura societat del coneixement. Per aquest motiu, el Parlament de Catalunya, a través de la disposició addicional cinquanta-tresena a la 
llei 14/2000 dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2001,  va instar el Govern a la creació d'una institució com ICREA.A continuació 
transcribim aquest mandat legal. Sumari del DOGC núm. 3295 - 30/12/2000DISPOSICIONS Presidència de la Generalitat·  LLEI 14/2000, de 29 de 
desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2001. (Pàg. 16791) Disposició addicional cinquanta-tresena. 
Programa plurianual per a la creació, el foment I la consolidació d'un col·lectiu de científics d'alt nivell. El Govern, a proposta del Departament 
d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, ha d'aprovar un programa plurianual per a la creació, el foment I la consolidació d'un col·lectiu de 
científics d'alt nivell a Catalunya, amb l'objectiu de donar un nou impuls a la promoció I el desenvolupament de la recerca i del coneixement científic al 
servei del progrés i de la ciència a Catalunya. 
 

Missió 
ICREA dóna un nou impuls a la promoció i el desenvolupament de la recerca i del coneixement científic al servei del progrés i de la ciència a Catalunya 
oferint contractacions estables a investigadors de primer nivell internacional de qualsevol nacionalitat i qualsevol àmbit de coneixement per tal de 
consolidar un col·lectiu de científics arrelats a Catalunya que liderin la incorporació de  Catalunya a la primera línia mundial de la recerca amb la 
finalitat d'incrementar la productivitat i competitivitat de l'economia catalana i permetre la transició de l'actual model productiu cap a una economia 
basada en el coneixement. 
 

Objectius estratègics i operatius 
1. Millorar el nivell de la recerca feta a Catalunya i el seu impacte a nivell internacional. 

 1.1 Incrementar el nombre d'investigadors de primer nivell de qualsevol àmbit de coneixement que fan recerca als Centres de Recerca i les 
Universitats catalanes. 

 1.2 Augmentar l'import dels fons competitius de recerca que arriben a Catalunya. 
2. Potenciar la transferència del coneixement generat als Centres de Recerca i les Universitats catalanes al sector productiu mitjançant contractes de 

recerca, projectes de recerca conjunts i creació d'empreses de base tecnològica. 
 2.1 Augmentar el nombre de patents sol·licitades i llicenciades a partir de la recerca feta a les Universitats i Centres de Recerca de Catalunya. 
3. Augmentar l'impacte de Catalunya dins la comunitat científica internacional, fent-ne sentir el pes en agències internacionals (Programa Marc 

Europeu, European Research Council, etc...) 
 3.1 Augmentar el nombre de publicacions de primer nivell fetes des de Catalunya i millorar el seu factor d'impacte a nivell internacional. 
 3.2 Incrementar el nombre de congressos científics internacionals celebrats a Catalunya. 
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Subsector fundacions 
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
Servei/Entitat: Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, Fundació Privada (8490) 
Programa: Recerca i Desenvolupament (571) 

Serveis / productes / activitats 
1. Contractar investigadors de primer nivell (contractes indefinits Professors de Recerca ICREA i contractes temporals Investigadors ICREA) perquè 

facin recerca als Centres de Recerca i Universitats de Catalunya. 
2. Subvencionar el cost laboral de joves doctors per fer recerca a empreses innovadores (ICREA júnior empresa) 
3. Subvencionar congressos internacionals que se celebren a Catalunya (ICREA Conferències Awards). 
4. Premiar l'excel·lència investigadora a les Universitats catalanes per tal de retenir i atraure el talent científic (Programa ICREA Acadèmia). 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicadors 2007 2008 2009 Objectiu 
Nom Tipus Unitat Realitzat Previst Previst Previst Any 
1. Nombre d'articles publicats a revistes científiques de primer 

nivell internacional per investigadors ICREA (BD ISI) 
Resultats Nombre  814  

2. Nombre d'investigadors de qualsevol nacionalitat i qualsevol 
àmbit de coneixement contractats per ICREA 31-12 

Input Nombre  234  

3. Recursos per recerca en convocatòries competitives 
aconseguits per investigadors ICREA 

Resultats Milers d'EUR  19.831,00  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Impacte sobre polítiques transversals 
Competitivitat 
 

Resum de despeses del programa (EUR) 
Capítol 2009 
1 Remuneracions del personal 13.873.111,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 624.017,00
3 Despeses financeres 150,00
4 Transferències corrents 813.935,00
5 Fons de Contingència 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 15.311.213,00
Nombre de llocs de treball pressupostats 239

 






