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AGRUPACIO                                : Economia i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals 
 
Pla de Govern:  4.Sostenibilitat i estabilitat de les finances públiques 
Pla Departamental: 10.Millorar la direcció, organització i gestió dels serveis del Departament, per obtenir uns bons resultats en cadascun dels seus 

àmbits d'actuació. 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
La necessitat a la qual fa front el programa és la de prestar, amb la màxima eficiència, els serveis de tipus administratiu i organitzatiu que per raons 
d'economies de gestió i organitzatives són prestats de forma centralitzada i amb caràcter transversal per les direccions de serveis, àrees de recursos 
humans, gabinets jurídics, gabinets tècnics, unitats de gestió econòmica, etc., a les diverses unitats que gestionen programes finalistes. 
El programa reflexa i dóna resposta al principi d'austeritat pressupostària requerida per la situació fiscal, i continua amb la política de contenció de la 
despesa dins del context de restriccions pressupostàries en el que es troba el conjunt de la Generalitat. El Departament es proposa continuar 
incrementant l'eficiència en l'assignació dels recursos, millorant i simplificant els processos per fer-los més propers, àgils i comprensibles i per millorar 
la qualitat dels serveis prestats. 
Igualment, aquest programa inclou els recursos de tipus administratiu i organitzatiu de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, que, per 
motius d'economies de gestió i organitzatius, presta de forma centralitzada i amb caràcter transversal a les unitats que gestionen els programes d'ajut a 
l'estudi i a la recerca. 
 

Població objectiu: 
La població objectiu del programa són els serveis, unitats directives i entitats dependents del Departament, així com la resta de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, la ciutadania, entitats, empreses i administracions públiques. Una part del programa s'adreça 
específicament a la comunitat universitària. Una altra part s'adreça a qualsevol organisme, entitat o organització pública susceptible d'esdevenir un 
beneficiari de fons dels programes europeus, d'acord amb la normativa comunitària corresponent i que li sigui d'aplicació. 
 

Descripció detallada de la necessitat: 
El programa de direcció i administració generals inclou els objectius, actuacions i crèdits necessaris per al funcionament ordinari del Departament, 
particularment de la Secretaria General, del Gabinet del Conseller, de la Secretaria d'Hisenda, de la Secretaria d'Universitats i Recerca, de la 
Intervenció, de la Direcció de Serveis i de l'Assessoria Jurídica. 
Una de les necessitats a què respon el programa és la d'elaborar i proveir informació, estudis i publicacions econòmics, amb la finalitat de donar suport 
a les funcions i tasques pròpies del marc competencial del Departament d'Economia i Coneixement i al conjunt dels organismes de la Generalitat. 
Aquesta informació elaborada també serveix per a altres entitats que requereixen d'informació macroeconòmica, com les administracions locals, 
serveis d'estudis i universitats. També és molt important aconseguir la major eficiència possible en l'assignació dels recursos dels fons europeus de 
desenvolupament regional a Catalunya. 
El programa també respon, d'una banda, a la necessitat de gestionar i executar els programes d'ajuts i beques destinats a dotar Catalunya d'un 
sistema universitari competitiu i de qualitat pel que fa a la docència i l'estudi universitari i, d'altra banda, a l'objectiu de dotar Catalunya d'un sistema de 
recerca d'excel·lència que li permeti adoptar posicions de lideratge internacional, mitjançant una política pública integrada que transformi aquest 
coneixement en més activitat econòmica i més benestar. 
Concretament, l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) gestiona les convocatòries públiques de beques i ajuts universitaris i de 
recerca que li són encomanades en l'àmbit de les competències del Departament. 
 

Marc regulador del programa: 
Decret 38/2014, de 25 de març, de reestructuració del Departament d'Economia i Coneixement, Llei 1/2003 d'universitats de Catalunya, Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, d'Universitats, Reglament (UE) núm.1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013, pel qual 
s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons 
Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de Pesca, i que deroga el Reglament (CE) núm.1083/2006 del Consell. 

Missió 
Donar suport i assistència tècnica, jurídica i econòmica al conjunt del Departament, mitjançant una prestació de serveis adequada i una eficient 
assignació de recursos, amb l'objectiu de simplificar el funcionament de l'administració i millorar la coordinació de les unitats, en el marc de les 
polítiques públiques de modernització i flexibilització. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Assolir una gestió eficient i una coordinació organitzativa de les unitats directives del Departament. (OE10.1) 
 1. Millorar la qualitat i l'aplicabilitat al lloc de treball de la formació que rep el personal del Departament. 
 2. Aconseguir el 100% dels compromisos corresponents a la política de prevenció de riscos laborals del Departament. 
 3. Impulsar l'AGAUR i dotar-lo del recursos materials i personals necessaris per al desenvolupament de les seves tasques. 
 4. Reduir el consum d'energia i la factura energètica dels edificis del Departament. 

 5. Elaborar informes, documents tècnics i publicacions sobre la conjuntura econòmica i la competitivitat de l'economia catalana, participar en 
l'impuls de la política econòmica catalana i col·laborar amb les universitats. 

 6. Incrementar el nombre de visites al web del Departament. 
 7. Implantar els processos estandarditzats a través d'eines electròniques i simplificant-ne els tràmits. 
 8. Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats. 
· Assignar eficientment els recursos dels fons europeus de desenvolupament regional a Catalunya. (OE10.2) 

 1. Col·laborar en la definició de la política estructural de la Unió Europea i coordinar els programes operatius corresponents en l'àmbit de 
Catalunya. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015 2016 
CompromísReal Real Previst Previst 

1. Mitjana del nivell de satisfacció de les persones que reben 
formació (sobre 4) Nombre OE10.1 3,44 3,56 3,65 3,65

2. Nombre d'accions formatives amb avaluació de la 
transferència de coneixements al lloc de treball Nombre OE10.1 16,00 9,00 13,00 13,00

3. Increment del nombre de visites al web del Departament 
respecte a l'any anterior % OE10.1 -11,00 -5,40 3,00 1,00

4. Import dels cobraments previstos del FEDER. MEUR OE10.2 130,70 26,25 4,00 42,80
5. Percentatge acompliment dels compromisos quant a la 
prevenció de riscos i vigilància de la salut % OE10.1 98,72 97,15 100,00 100,00

     

     

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 51.407.225,42
2 Despeses corrents de béns i serveis 18.550.879,27
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 68.000,00
6 Inversions reals 7.704.710,22
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 23.000,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 77.753.814,91

 

Llocs de treball pressupostats del programa 1.108
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AGRUPACIÓ                                : Economia i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals 
GESTOR DE PROGRAMA          : 6800. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca Subsector: EDP 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Assolir una gestió eficient i una coordinació organitzativa de les unitats directives del Departament. (OE10.1) 
 3. Impulsar l'AGAUR i dotar-lo del recursos materials i personals necessaris per al desenvolupament de les seves tasques. 
 7. Implantar els processos estandarditzats a través d'eines electròniques i simplificant-ne els tràmits. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015  
Real Real Previst Previst 

1. Percentatge de validació de documentació per via telemàtica 
(AGAUR) % OE10.1  80,00 85,00

2. Valoració global per part dels usuaris de la gestió que es fa 
des de l'AGAUR (puntuació sobre 5) Nombre OE10.1   4,00

3. Nombre de funcionalitats o procediments implementats Nombre OE10.1   3,00

4. Actuacions de millora del sistema de gestió de la qualitat Nombre OE10.1   10,00

5. Grau d'implementació d'un sistema de tancament de 
convocatòries integral (puntuació sobre 3) Nombre OE10.1   3,00

6. Percentatge d'expedients amb morositat que es passen a la 
via de constrenyiment % OE10.1   50,00

 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Sistema d'enquesta als usuaris. 
2. Implementar el Back Office de Gestió d'Ajuts (BOGA) a la major part dels processos de gestió de les diverses convocatòries. 
3. Implementar el nou sistema de gestió de préstecs integrat en el sistema d'informació i gestió d'ajuts de l'Agència. 
4. Implantar un sistema de gestió documental. 
5. Mantenir la certificació ISO 9001:2008 i millorar el sistema de gestió de la qualitat. 
6. Establir un sistema eficient d'atenció al públic. 
7. Simplificar tràmits amb la validació telemàtica de la documentació requerida. 
8. Posar en marxa mecanismes i instruments de recuperació del deute. 
9. Implantar el control pressupostari per convocatòries (manaments) 

10. Disminuir els fons propis negatius de l'AGAUR. 
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 2.757.934,30
2 Despeses corrents de béns i serveis 706.045,78
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 106.868,63
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 3.570.848,71

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 62
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GRUPACIÓ                                : Economia i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 131. Relacions institucionals i qualitat democràtica 
GESTOR DE PROGRAMA          : 6800. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca Subsector: EDP 
 

 

 MEMORIA D’ENCARREC        
        
 Descripció de l’encàrrec:   Gestió de diverses convocatòries en matèria de relacions institucionals i qualitat democràtica 
 
 
 Servei o Entitat que efectua l’encàrrec:  GO08 - DG Relac.Institucionals i amb Parlament 
 
 
 
 
 
 
 
 Descripció del contingut de l’encàrrec:  Dur a terme la gestió de diverses convocatòries destinades a desenvolupar i coordinar les 
relacions institucionals, impulsar i fomentar la participació ciutadana, i millorar la qualitat democràtica en la societat catalana 
promocionant els valors de la pau i dels drets humans i a la memòria democràtica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Indicadors del gestor Unitat 2012 2013 2014 2015  
Real Real Previst Previst 

1. Nombre d'institucions i/o entitats amb conveni/acord de col·laboració Nombre   4,00

    

    

    

    

    
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. La gestió de totes les fases del procés des de la convocatòria fins a la seva resolució, atorgament i pagament, entre d'altres. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 39.000,00
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 39.000,00

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIÓ                                : Economia i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 324. Relacions amb les confessions religioses 
GESTOR DE PROGRAMA          : 6800. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca Subsector: EDP 
 

 

 MEMORIA D’ENCARREC        
        
 Descripció de l’encàrrec:   Gestió de diverses convocatòries en matèria de llibertat religiosa de les persones i de les comunitats 
religioses. 
 
 Servei o Entitat que efectua l’encàrrec:  GO01 - G.Vicepresidència i SG Governació i RI, GO08 - DG Relac.Institucionals 
i amb Parlament 
 
 
 
 
 
 
 Descripció del contingut de l’encàrrec:  Dur a terme la gestió de diverses convocatòries destinades a facilitar les condicions 
adients que garanteixin el dret de llibertat religiosa de les persones i de les comunitats religioses,  millorar el diàleg 
interreligiós, i fomentar el rol integrador de les comunitats religioses per afavorir la cohesió social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Indicadors del gestor Unitat 2012 2013 2014 2015  
Real Real Previst Previst 

1. Nombre d'institucions i/o entitats amb conveni/acord de col·laboració Nombre   4,00

    

    

    

    

    
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. La gestió de totes les fases del procés des de la convocatòria fins a la seva resolució, atorgament i pagament,  entre d'altres. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 30.000,00
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

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Economia i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 422. Educació universitària 
 
Pla de Govern:  2.Cohesió social i els serveis d'interès públic 
Pla Departamental: 11.Aconseguir un model universitari que opti per l'excel·lència, la captació de talent i la internacionalització, tot impulsant 

mesures que millorin l'eficàcia i l'eficiència del sistema universitari català. 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
L'ensenyament universitari com a un dels factors determinants del creixement de la productivitat d'una economia i, en darrera instància, de la millora 
del benestar social. 
L'adequada selecció dels nous alumnes que s'integren sistema universitari català. 
La necessària coordinació entre tots els agents del sistema universitari català, l'aprofitament de sinèrgies amb la finalitat d'obtenir millors resultats i un 
millor aprofitament de recursos. 
El coneixement com a motor econòmic. 
La internacionalització de les universitats catalanes com a motor de l'excel·lència. 
La formació de persones, capital humà, per a un món progressivament complex i plural. 
 

Població objectiu: 
La comunitat universitària, que inclou els estudiants, el professorat docent i investigador (PDI) i el personal d'administració i serveis (PAS). Els 
estudiants universitaris potencials. 
Les institucions universitàries 

Descripció detallada de la necessitat: 
Les universitats catalanes es troben actualment davant de noves realitats i nous reptes. Els processos de globalització i internacionalització dels 
ensenyaments superiors afecten plenament el nostre món universitari i requereixen polítiques i estratègies ben afinades en els àmbits acadèmics de la 
docència i la recerca. 
D'altra banda, l'evolució ràpida de l'entorn econòmic i social demana una adaptació constant dels ensenyaments i dels mètodes operatius de les 
universitats a fi de permetre combinar de manera efectiva la creació i la transmissió de coneixements científics, tècnics i humanístics amb la preparació 
per a l'exercici professional i amb el foment del pensament crític, el pluralisme i els valors propis d'una societat democràtica. 
La necessitat de desenvolupar un model universitari que opti per l'excel·lència, la captació de talent i la internacionalització de les institucions 
universitàries, obliga a desenvolupar polítiques de qualitat encaminades a situar les universitats catalanes en posicions capdavanteres i a oferir un 
servei de primera línia a la població de Catalunya en el camp de l'educació superior. 
Finalment, les tecnologies de la informació i les comunicacions constitueixen instruments essencials per a la millora permanent de les universitats. En 
aquest context, la integració de les universitats en l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES) ha esdevingut un dels eixos vertebradors de  les 
actuacions a realitzar en matèria d'educació universitària. Els grans criteris o valors promoguts amb l'EEES són el respecte a la diversitat educativa i 
cultural d'Europa, el foment de la competitivitat del sistema europeu d'universitats en l'àmbit internacional i l'adopció d'un sistema comparable de 
titulacions universitàries a Europa i, gràcies a això, la mobilitat dels professionals i estudiants. Aquests principis es recullen als següents documents 
bàsics: 
Declaració de la Sorbona (maig 1998), Declaració de Bolonya (juny 1999), Comunicat de Salamanca (març 2001),  Comunicat de Praga (maig 2001) i 
Comunicat de Berlín (octubre 2003). Davant d'aquest situació, la competitivitat i la qualitat tant de la docència i l'estudi com de la recerca del sistema 
universitari de Catalunya s'ha convertit en una prioritat estratègica. 
Tots aquests reptes tenen lloc en un panorama de profunda crisi econòmica internacional, que afecta particularment l'economia del nostre país i que 
s'està traduint en elevades limitacions pressupostàries per a contenir els dèficits públics. Enfortir les universitats en aquest context de crisi és el gran 
repte que s'ha d'afrontar. 
 

Marc regulador del programa: 
El programa es troba emmarcat, d'una banda, en la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i, per altra banda, en la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada pel Reial Decret-llei 14/2012, de 20 
d'abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu. Pel que fa a l'accés a la universitat, el Real Decret 1892/2008, 
de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficial d e grau i els procediments d'admissió a les 
universitats públiques espanyoles. 
 
Missió 
Dotar Catalunya d'un sistema universitari competitiu i de qualitat pel que fa a la docència, l'estudi i la recerca, en el marc de l'Espai Europeu 
d'Ensenyament Superior (EEES), mitjançant la coordinació i promoció de les universitats, la dotació de recursos humans i infraestructures adequades,, 
l'avaluació de la qualitat i l'aprofitament de les noves tecnologies, capaç de formar recursos humans d'elevada qualificació en resposta a les 
necessitats de capital humà dels diferents sectors productius tot garantint l'objectivitat en les condicions d'accés dels estudiants, per tal d'aconseguir 
que Catalunya sigui capdavantera en la societat del coneixement i del benestar. Tot això en un context de crisi econòmica i de limitacions 
pressupostàries. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Consolidar mecanismes de selecció de professorat (tenure track i senior) i flexibilitzar estructures docents, així com contractació de personal docent i 
investigador altament qualificat amb mèrits homologables a estàndards internacionals (Pla Serra Húnter (OE11.1 
 1. Incrementar el nombre de contractes de professorat d'alta excel·lència en el marc del Pla Serra i Húnter. 

 2. Promoure l'ús majoritari de les figures contractuals de professorat permanent, sense renunciar a la flexibilitat del marc laboral, i promoure 
figures temporals d'assistents de suport a la docència i a la recerca. 

· Consolidar la cooperació i la coordinació entre les universitats a través del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya perquè gestionin millor els 
serveis que comparteixen, evitant duplicitats o limitacions. (OE11.2) 
 1. Impulsar sistemes conjunts d'informació, de gestió i administració dels recursos universitaris amb l'objectiu d'estalviar recursos. 
· Disposar d'un nou model de finançament orientat a la qualitat i amb criteris de sostenibilitat, que fomenti la internacionalització i millori l'eficàcia i 
l'eficiència del sistema universitari. (OE11.3) 

 1. Dotar les universitats dels recursos necessaris i establir un finançament condicionat al compliment d'objectius estratègics que fomentin la 
qualitat i l'eficiència. 

· Millorar l'oferta d'estudis universitaris incrementant la qualitat i internacionalització, i l'eficiència i garantir un model d'universitats inclusiu socialment i 
territorialment, tot incrementant-ne l'orientació a la innovació i l'empleabilitat. (OE11.4) 
 1. Revisar l'oferta acadèmica actual de manera que disminueixin el nombre d'estudis amb pocs alumnes matriculats. 
· Millorar la mobilitat, l'excel·lència, la competitivitat internacional i la captació de talent. (OE11.5) 
 1. Impulsar la contractació de professorat d'alta excel·lència. 
 2. Dotar el sistema universitari d'aquells serveis complementaris a l'educació que contribueixin a l'excel·lència del sistema 
 3. Promoure la mobilitat del professorat entre les universitats catalanes. 
 4. Reconèixer la qualitat docent i de la tasca administrativa en l'àmbit universitari mitjançant l'organització de determinades accions. 
· Millorar l'accés a les universitats mitjançant l'impuls de programes d'orientació a secundària, la revisió de la preinscripció i de les proves d'accés , i la 
millora de la formació inicial de mestres i màsters de professorat de secundària. (OE11.6) 

 1. Garantir el compliment dels principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat en l'accés al sistema universitari públic de Catalunya i dels 
mecanismes per a la garantia dels drets i deures dels estudiants. 

 2. Millorar les accions del pla de comunicació i difusió del Consell Interuniversitari de Catalunya sobre el sistema universitari de Catalunya. 
· Afrontar una reforma en profunditat del sistema de governança de les universitats catalanes que permeti una gestió més eficaç per la millora de la 
qualitat i de l'excel·lència. (OE11.7) 
 1. Impulsar accions que  garanteixin la suficiència dels serveis bàsics i estimulin l'eficiència i l'excel·lència. 
 2. Fer una política de preus justa, incentivadora de la qualitat i que incrementi la responsabilitat de l'estudiantat. 
· Fomentar la cooperació de les empreses i Universitats i millorar els mecanismes de transferència de coneixement a través de programes com el de 
Doctorats Industrials, el foment de la innovació i l'emprenedoria i la realització de pràctiques en empreses. (OE11.8) 
 1. Impulsar actuacions per desenvolupar projectes RDI en col·laboració público-privada en el marc de la formació doctoral. 

  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015 2016 
CompromísReal Real Previst Previst 

1. Percentatge de professorat contractat permanent respecte el 
professorat funcionari de les universitats % OE11.1 23,50 26,29 24,00 24,00

2. Nombre de professors contractats d'alta excel·lència Nombre OE11.5 476,00 470,00 500,00 525,00
3. Estudiants matriculats per a la realització de les proves 
d'accés a la universitat Nombre OE11.6 36.089,00 35.880,00 38.000,00 39.000,00

4. Nombre d'estudiants que tramiten una preinscripció 
universitària Nombre OE11.6 55.518,00 52.201,00 58.000,00 58.000,00

5. Nombre de salons als quals es fa difusió del sistema 
universitari de Catalunya Nombre OE11.6 6,00 8,00 7,00 7,00

6. Màsters oficials amb 20 o menys estudiants de nou accés Nombre OE11.4   100,00

     

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 1.808.830,91
2 Despeses corrents de béns i serveis 2.249.510,03
3 Despeses financeres 1.487.388,61
4 Transferències corrents 749.204.776,22
6 Inversions reals 40.370.551,87
7 Transferències de capital 23.126.341,67
8 Variació d'actius financers 211.996,53
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 818.459.395,84

 

Llocs de treball pressupostats del programa 197
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AGRUPACIÓ                                : Economia i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 422. Educació universitària 
GESTOR DE PROGRAMA          : 6800. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca Subsector: EDP 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Millorar la mobilitat, l'excel·lència, la competitivitat internacional i la captació de talent. (OE11.5) 
 1. Impulsar la contractació de professorat d'alta excel·lència. 
 2. Dotar el sistema universitari d'aquells serveis complementaris a l'educació que contribueixin a l'excel·lència del sistema 
 3. Promoure la mobilitat del professorat entre les universitats catalanes. 
 4. Reconèixer la qualitat docent i de la tasca administrativa en l'àmbit universitari mitjançant l'organització de determinades accions. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015  
Real Real Previst Previst 

1. Nombre d'institucions i/o entitats amb conveni/acord de 
col·laboració Nombre OE11.5   4,00

     

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Ajuts a les associacions de persones estudiants universitàries  (AEU) 
2. Ajuts a les universitats de Catalunya per a actuacions de foment i ús de les llengües en l'àmbit universitari (INTERLINGUA) 
3. Creació d'una àrea específica de verificació i control de subvencions 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 1.451.850,00
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 1.451.850,00

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Economia i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 425. Beques i ajuts a l'estudi 
 
Pla de Govern:  2.Cohesió social i els serveis d'interès públic 
Pla Departamental: 11.Aconseguir un model universitari que opti per l'excel·lència, la captació de talent i la internacionalització, tot impulsant 

mesures que millorin l'eficàcia i l'eficiència del sistema universitari català. 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
Promoure la igualtat d'oportunitats en l'accés i continuïtat dels estudis universitaris i afavorir la mobilitat  dels estudiants, mitjançant un sistema de 
beques i ajuts. 
 

Població objectiu: 
La població objectiu a la que s'adreça aquest programa són els estudiants del sistema universitari català. 

Descripció detallada de la necessitat: 
Les beques i els ajuts a l'estudi són una de les peces clau per garantir la igualtat d'oportunitats en l'educació universitària, i una de les eines principals 
de què es pot dotar el sistema universitari per combatre tot tipus de desequilibris en aquest àmbit, ja siguin de tipus socioeconòmic, cultural, territorials 
o de gènere. Arran de la sentència STC 188/2001, de 20 de setembre, que reconeix a les comunitats autònomes competències pel que fa a la 
regulació i gestió de les beques a l'estudi en el marc de la normativa bàsica estatal, l'article 45 de la Llei Orgànica d'Universitats estableix que l'Estat ha 
de determinar la normativa bàsica sobre beques, sense detriment de les competències normatives i d'execució de les comunitats autònomes. Malgrat 
la sentència del Tribunal Constitucional, fins ara no ha estat possible l'efectivitat del traspàs. Des de la Generalitat de Catalunya es segueixen 
esmerçant esforços en aconseguir el traspàs efectiu de la competència de beques i ajuts a l'estudi, per tal de desenvolupar un sistema de beques i 
ajuts propis adaptats a la situació real de Catalunya. Malgrat això, i donat que aquest traspàs no s'ha dut a terme, des de l'any 2005 el Ministeri 
competent en matèria d'educació i la Generalitat de Catalunya han subscrit diversos convenis de col·laboració per tal què la gestió de les beques i 
ajuts a l'estudi destinats als estudiants universitaris amb domicili familiar a Catalunya, es dugui a terme a través de la Generalitat, concretament 
mitjançant l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). 
Aquesta col·laboració, es materialitza mitjançant la signatura, cada curs acadèmic, d'un conveni de col·laboració, i abasta la gestió, concessió i 
pagament de les beques i ajuts. 
D'altra banda, i mentre no es produeix el traspàs efectiu de la competència de beques i ajuts, la Generalitat de Catalunya, desenvolupa, amb recursos 
propis, una política complementària d'ajuts. 
El Decret 92/2014, de 17 de juny, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta 
de Catalunya per al curs 2014-15 estableix a l'article 4 que, per tal de garantir el principi d'equitat, es destini el 25% dels ingressos addicionals 
recaptats a les convocatòries de beques Equitat i beques Excel·lència. 

Marc regulador del programa: 
El programa es troba emmarcat, d'una banda, en la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i, per altra banda, en la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, així com en el Reial Decret-llei 14/2012, de 20 
d'abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu. Pel que fa a les convocatòries de les beques Equitat i beques 
Excel·lència, s'estableixen a l'article 4 del Decret 92/2014, de 7 de juny, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques 
de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2014-15. 
 
Missió 
Dotar un sistema de beques i ajuts adaptat a la realitat socioeconòmica i territorial del país el qual garanteixi que cap estudiant universitari, que 
compleixi les condicions per cursar estudis universitaris amb aprofitament, no resti exclòs per raons econòmiques o territorials i, en conseqüència, es 
garanteixi la igualtat d'oportunitats en l'accés i la continuïtat dels estudis universitaris. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Assolir el sostre competencial previst a l'Estatut de Catalunya, amb el corresponent finançament, en matèria de beques i ajuts universitaris. (OE11.9) 
 1. Fer efectiu el traspàs de competències per atorgar les beques i ajuts a l'estudi universitari. 
 2. Fomentar la mobilitat dels estudiants dins i fora de la universitat d'origen i en universitats europees. 
 3. Fomentar la mobilitat dels estudiants de comarques de l'Alt Pirineu i Aran. 
· Aconseguir garantir la igualtat en l'accés als estudis universitaris i la seva continuïtat. (OE11.10) 
 1. Assolir una gestió eficaç i eficient de les convocatòries de beques i la seva resolució 
 2. Assegurar el compliment de les condicions d'atorgament de beques i ajuts per part dels beneficiaris 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015 2016 
CompromísReal Real Previst Previst 

1. Nombre de beneficiaris de la convocatòria MOBINT Nombre OE11.9 1.886,00 1.900,00 1.500,00 1.900,00

2. Nombre de beneficiaris de la convocatòria APA Nombre OE11.9 293,00 295,00 250,00 290,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 53.322,36
2 Despeses corrents de béns i serveis 303.759,00
3 Despeses financeres 242.500,00
4 Transferències corrents 2.783.783,96
6 Inversions reals 600,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 3.383.965,32

 

Llocs de treball pressupostats del programa 2
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AGRUPACIÓ                                : Economia i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 425. Beques i ajuts a l'estudi 
GESTOR DE PROGRAMA          : 6800. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca Subsector: EDP 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015  
Real Real Previst Previst 

1. Percentatge de revisió de les beques atorgades (AGAUR) % OE11.9  2,00 2,00

2. Disminuir el temps de gestió de convocatòries Mesos OE11.9   4,00

3. Nombre d'accions de difusió Nombre OE11.9   10,00

4. Percentatge de finançament anual aconseguit (anual previst 
100.000 euros) % OE11.9   100,00

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Beques i ajuts adreçades als estudiants de les universitats catalanes per a estudis superiors (grau, postgrau i no homologats) 
2. Ajuts de mobilitat internacional ( MOBINT) 
3. Ajuts als estudiants de l'Alt Pirineu i Aran (APA) 
4. Ajuts als estudiants de centres adscrits (ACA) 
5. Utilització de l'Oficina Virtual de Tràmits per la presentació telemàtica de les sol·licituds de les convocatòries de beques i ajuts 
6. Simplificació de tràmits amb la validació telemàtica de la documentació requerida 
7. Creació d'una àrea específica de verificació i control de les sol·licituds atorgades. 
8. Creació d'un àrea d'atenció al públic. 
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 2.682.783,96
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 2.682.783,96

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Economia i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 571. Recerca i Desenvolupament 
 
Pla de Govern:  1.Recuperació econòmica i creació d'ocupació 
Pla Departamental: 12.Desenvolupar polítiques de foment de la recerca i consolidació del sistema d'R+D encaminades a avançar cap a un model de 

creixement basat en el coneixement. 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
Dotar Catalunya d'un sistema de recerca d'excel·lència que li permeti adoptar posicions de lideratge internacional mitjançant una política integrada que 
transformi el coneixement en més activitat econòmica i més benestar. 
 

Població objectiu: 
Investigadors júniors i sèniors (predoctorals i postdoctorals), les universitats i centres de recerca, les xarxes i les grans instal·lacions científiques i 
tecnològiques són els principals destinataris d'aquest programa. 
 

Descripció detallada de la necessitat: 
L'esforç inversor de Catalunya en R+D havia seguit un augment constant fins a arribar a l'1,68% del PIB l'any 2009. Malauradament, els efectes de la 
crisi van provocar que aquest valor es reduís fins a un 1,51% el 2012, valor encara força allunyat de l'objectiu genèric previst a l'Agenda 2020 de la 
Unió Europea del 3% del PIB. 
Actualment, la crisi econòmica continua afectant inevitablement les polítiques a seguir a curt termini però la Generalitat manté el seu compromís 
d'impulsar una economia basada en el coneixement i, per tant, per a l'any 2015 es preveu seguir amb una política de consolidació del sistema d'R+D. 
Per a algunes actuacions i programes es preveu un lleuger increment en el finançament d'acord amb les prioritats establertes i els compromisos 
adquirits, però bàsicament es preveu la continuïtat en la major part dels casos. 
Els recursos humans són un dels eixos centrals del sistema català de ciència i tecnologia, i l'objectiu principal en aquest àmbit és millorar-ne tant la 
quantitat com la qualitat. L'any 2005 hi havia a Catalunya 3,2 investigadors/1000 habitants i al 2011 hi havia 3,3 investigadors/1000 habitants, essent la 
mitjana europea UE-27 de 3,1 l'any 2010. Per tant, es manté la política d'impulsar la incorporació d'investigadors al sistema, particularment el 
programa ICREA i també altres programes de beques i contractes que han de permetre Catalunya formar, captar i retenir investigadors de reconegut 
talent. 
El foment de la recerca a través dels centres de recerca i les universitats és un altre dels eixos de la política d'R+D de la Generalitat. La dotació i 
manteniment de bones estructures científiques és un requisit necessari per al desenvolupament d'una recerca de qualitat i per tant, es prioritza la 
consolidació dels centres de recerca CERCA impulsats per la Generalitat millorant- ne l'eficiència i promovent aliances. 
Finalment, les grans instal·lacions científiques i tecnològiques cofinançades amb el Ministeri de Ciència i Innovació, tenen un impacte significatiu en 
l'entorn de la recerca i en l'activitat econòmica, per la qual cosa, es mantindran els compromisos adquirits per al 2015. 
 

Marc regulador del programa: 
El programa es troba emmarcat en el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI), que posa la recerca i la innovació com a prioritats 
estratègiques fins al 2020. A més, tres dels vuit eixos estratègics de la proposta per l'Estratègia Catalunya 2020, giren al voltant de l'R+D+I (Apostar 
per la formació de les persones per millorar l'ocupabilitat i la qualitat de l'ocupació, Promoure la reorientació estratègica de les empreses i Promoure 
l'emprenedoria). 
Finalment, en el Pla de Govern 2013-2016 la recerca té una presència destacada en 2 dels 7 eixos (Recuperació econòmica i creació d'ocupació i 
Cohesió social i els serveis d'interès públic). 
Missió 
Promoure la recerca en l'àmbit públic i privat mitjançant una política pública de recerca que promogui una societat del coneixement i emprenedora per 
tal de situar el sistema català de recerca en una posició capdavantera a Europa. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Fomentar l'excel·lència del sistema català d'R+D mitjançant la formació i la captació d'investigadors, així com la seva mobilitat. (OE12.1) 
 1. Incorporar al sistema català d'R+D nous investigadors en etapa predoctoral. 
 2. Incorporar i estabilitzar nous investigadors en etapa postdoctoral al conjunt del sistema públic d'R+D. 

 3. Incorporar i retenir investigadors de reconegut prestigi mitjançant convocatòries internacionals en les quals es prioritzin el mèrit científic i 
l'excel·lència. 

 4. Impulsar la mobilitat d'investigadors i els programes Balsells-Generalitat de Catalunya en col·laboració amb la Universitat de Califòrnia, 
Irvine (UCI) i la Universitat de Colorado Boulder (UCB). 

· Impulsar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a 
Catalunya. (OE12.2) 
 1. Donar suport a les activitats de recerca de les universitats segons uns criteris objectius basats en els resultats de l'activitat de recerca. 
 2. Consolidar les grans instal·lacions conjuntament amb l'Estat. 
 3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació i internacionalització. 
 4. Aprofundir en el rendiment de comptes mitjançant l'avaluació dels centres del programa CERCA. 
· Afavorir la col·laboració científica i tecnològica, així com la transferència del coneixement científic a la societat i l'obertura de noves vies de cooperació 
entre el sector públic i el privat. (OE12.3) 

 1. Impulsar actuacions de divulgació i foment de la cultura científica encaminades a millorar el reconeixement social de la ciència, i crear 
vocacions científiques entre el jovent. 

 2. Impulsar actuacions en àmbits sectorials específics i donar suport a les xarxes de referència. 

 3. Impulsar les institucions del sistema català d'R+D orientades a la socialització de la ciència, el foment de les vocacions científiques i la 
cooperació públic-privada. 

 4. Impulsar accions per a la incorporació del personal investigador al sector privat. 
· Incrementar el suport als agents del sistema per d'impulsar-ne la internacionalització i alinear les estratègies catalanes de foment de l'R+D+I amb 
l'agenda europea Horizon 2020. (OE12.4) 

 1. Oferir instruments d'assessorament al sistema català d'R+D per tal d'atraure finançament europeu a Catalunya i promoure el lideratge català 
d'aquests projectes de recerca. 

 2. Impulsar activitats de cooperació internacional en el marc de les universitats. 
 3. Dissenyar i implementar l'Estratègia Regional d'Innovació per a l'Especialització Intel·ligent (RIS3) 
· Dotar al sistema de R+D+I d'una governança eficaç i desenvolupar instruments de suport àgils, flexibles i útils. (OE12.5) 
 1. Desenvolupar el Pacte Nacional per a la Recerca Científica i Tecnològica. 
 2. Revisar el Pla de Recerca i Innovació 2010-2013 i elaborar el nou PRI d'acord amb el RIS3. 
 3. Impulsar la Llei de la Ciència per dotar d'un marc jurídic estable el model català d'R+D+I. 

  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015 2016 
CompromísReal Real Previst Previst 

1. Nombre d'investigadors en procés de formació (predoc) 
incorporats Nombre OE12.1 250,00 248,00 225,00 225,00

2. Nombre d'investigadors en procés de formació i postdocs 
incorporats a les empreses Nombre OE12.1 79,00 64,00 50,00 75,00

3. Investigadors ICREA beneficiaris d'ajuts European Research 
Council respecte el total d'invest. beneficiaris catalans % OE12.1 52,94 52,00 30,00 52,00

4. Nombre de centres de recerca finançats Nombre OE12.1 21,00 21,00 21,00 21,00

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 62.694.132,58
2 Despeses corrents de béns i serveis 18.242.329,61
3 Despeses financeres 1.503.052,78
4 Transferències corrents 61.173.621,50
6 Inversions reals 1.439.800,00
7 Transferències de capital 1.659.578,23
8 Variació d'actius financers 12.458.730,50
9 Variació de passius financers 6.549.341,09
Total despeses 165.720.586,29

 

Llocs de treball pressupostats del programa 1.656
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AGRUPACIÓ                                : Economia i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 571. Recerca i Desenvolupament 
GESTOR DE PROGRAMA          : 6800. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca Subsector: EDP 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Fomentar l'excel·lència del sistema català d'R+D mitjançant la formació i la captació d'investigadors, així com la seva mobilitat. (OE12.1) 
 1. Incorporar al sistema català d'R+D nous investigadors en etapa predoctoral. 
 2. Incorporar i estabilitzar nous investigadors en etapa postdoctoral al conjunt del sistema públic d'R+D. 
· Afavorir la col·laboració científica i tecnològica, així com la transferència del coneixement científic a la societat i l'obertura de noves vies de cooperació 
entre el sector públic i el privat. (OE12.3) 
 4. Impulsar accions per a la incorporació del personal investigador al sector privat. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015  
Real Real Previst Previst 

1. Percentatge d'avaluacions fetes per experts de fora del 
sistema científic català (AGAUR) % OE12.1   59,00

2. Percentatge d'avaluacions fetes per dones (AGAUR) % OE12.1   38,00

3. Grau d'implantació de serveis per mòbil (puntuació sobre 3) Nombre OE12.1   3,00

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Aplicació de procediments d'avaluació científica reconeguts per diferents institucions al programes i convocatòries d'ajuts. 
2. Revisió i millora dels processos d'avaluació, incorporant les principals aportacions internacionals. 
3. Introducció de la llengua anglesa en els processos i  les eines d'avaluació. 
4. Creació, aplicació i consolidació d'un sistema d'avaluació d'investigadors de centres de recerca de Catalunya (tenure-track) 
5. Reconeixement dels processos d'avaluació també pel que fa a qualitat organitzativa (ISO 9001). 
6. Seguiment i anàlisi dels resultats dels principals programes i convocatòries a partir dels beneficiaris dels ajuts (TEM i BP) 
7. Seguiment i tancament del projectes de valorització de la recerca (VALOR), amb casos d'èxit destacats. 
8. Revisió contínua de la base de dades d'avaluadors i increment del nombre d'avaluadors internacionals. 
9. Projectes per a l'excel·lència en l'etapa postdoctoral inicial  cofinançats pel 7è Programa Marc de la UE (COFUND-MarieCurie) 
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 27.161.115,58
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 600.000,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 27.761.115,58

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0




