
 
PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2015 (PROJECTE)  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

 

121 

 

AGRUPACIO                                : Governació i Relacions Institucionals 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 131. Relacions institucionals i qualitat democràtica 
 
Pla de Govern:  5.Agilitat i transparència de l'Administració (de la Generalitat) 
Pla Departamental: 5.Impulsar les relacions entre institucions estatals i autonòmiques i aprofundir en la qualitat democràtica i transparència 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
El programa pretén millorar i reforçar el sistema democràtic per fer-lo més eficaç i dotar-lo de mitjans per afrontar els nous reptes d'una societat en 
transformació. El sistema democràtic necessita adaptar els seus esquemes de funcionament tot enfortint el seu vincle amb la ciutadania, que n'és la 
font de legitimitat. 
En aquest àmbit, és essencial l'òptima articulació entre el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya. Mitjançant el programa es garanteix la 
coordinació de l'acció de l'executiu amb els treballs de la cambra legislativa, tant en el vessant de control i d'impuls de l'acció política com en el de la 
pròpia producció normativa. 
Tota democràcia es fonamenta en un determinat sistema de valors que dóna sentit al conjunt del tramat institucional i, en aquest sentit, la fortalesa del 
sistema requereix el desplegament de polítiques públiques transversals en defensa dels drets humans i de foment de la pau. És així que esdevé també 
rellevant la reparació i suport a les persones que van patir com a conseqüència de la seva lluita per la democràcia. 
 

Població objectiu: 
La població objectiu del programa és el conjunt de la ciutadania de Catalunya. Tanmateix, moltes de les accions tenen subjectes específics, com ara 
altres institucions públiques de Catalunya, de la resta de l'Estat i dels àmbits europeu i internacional, així com actors socials i polítics, com les 
organitzacions socials, col·legis professionals, universitats, centres educatius, mitjans de comunicació i partits polítics. 
 

Descripció detallada de la necessitat: 
La societat actual viu en un estat de transformació constant. En aquest canvi d'època en què la solidesa i la seguretat són substituïdes per la incertesa, 
creix la desconfiança envers la política. Esdevé necessària, doncs, una política pública ferma i decidida que abordi la millora del sistema democràtic. 
Estar en construcció permanent és inherent a l'essència del sistema i cal continuar edificant-lo per impedir o escurçar el distanciament entre la 
ciutadania i les institucions. En aquest sentit són necessàries accions públiques dirigides a millorar aquesta relació tot establint els canals regulars o 
singulars que ho permetin, i facilitant les iniciatives ciutadanes i els debats públics per tal de compartir i contrastar arguments que millorin les polítiques 
concretes. La creixent complexitat de l'activitat de l'administració pública no ha de comportar cap pèrdua de valors democràtics. En aquest sentit, una 
política de governança adequada contribueix tant a l'eficàcia i l'eficiència governamental com a la maduresa del sistema democràtic. 
Per tal d'evitar la desafecció o l'articulació de l'acció política per mitjans no democràtics, cal oferir la màxima informació sobre les actuacions públiques 
i sobre l'activitat parlamentària, i promoure experiències innovadores que col·laborin a definir un marc institucional més adequat a la societat actual. 
No hi ha democràcia sense demòcrates i això comporta una lluita contra la banalització dels drets de les persones i el descrèdit de la política. 
Aquesta lluita implica impulsar actuacions de promoció dels drets humans i de la cultura de la pau, el reconeixement i suport a les persones que 
lluitaren per la democràcia amb risc de la seva llibertat i, sovint, de la pròpia vida, la recuperació de la memòria històrica d'aquells esdeveniments i la 
dinamització de projectes que ajudin a la seva difusió i coneixement. 
 

Marc regulador del programa: 
Estatut d'autonomia de Catalunya. Decret 184/2013, de 25 de juny, de reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals, que 
determina les funcions i l'estructura de la DGRIP. Llei 14/2007 del 5 de desembre de l'Institut Català Internacional per la Pau. Llei 13/2007, del 31 
d'octubre del Memorial Democràtic. Acord GOV/122/2008, de 25 de juny, pel qual s'aproven els estatuts del MUME. Acord de 10 de desembre de 
2002, de la Comissió de Govern per a Assumptes Econòmics, pel qual es constitueix el COMEBE i s'aproven els seus estatuts. 
 

Missió 
Coordinar i desenvolupar les relacions institucionals del Govern i l'Administració de la Generalitat amb el Parlament, l'Estat, les comunitats autònomes i 
altres institucions europees i internacionals, així com també impulsar la participació ciutadana, els valors de la pau i dels drets humans, i la memòria 
democràtica, mitjançant polítiques públiques de col·laboració i foment en aquests àmbits a fi de millorar la qualitat democràtica de les institucions de 
Catalunya. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Fomentar les relacions de col·laboració i cooperació entre el Govern i el Parlament, i la resta d'institucions estatutàries dotant-les de la màxima 
eficàcia (OE5.1) 
 1. Mantenir la resposta al 100% de l’activitat informativa en l’àmbit de l’activitat parlamentària del Govern. 
 2. Mantenir l’activitat formativa en l’àmbit de l’activitat parlamentària del Govern. 
· Promoure les relacions intergovernamentals amb l'Estat i els governs autonòmics (OE5.2) 
 1. Mantenir el registre del 100% de l’activitat convencional de la Generalitat amb el sector públic. 
· Millorar la participació de la ciutadania en la presa de decisions i la qualitat democràtica (OE5.3) 
 1. Assolir, mitjançant procediment de concurrència competitiva, la realització de 6 projectes de recerca vinculats a la qualitat democràtica. 

 2. Assolir la difusió d’un mínim de 190 bones pràctiques i de 30 accions informatives, divulgatives i formatives en matèria de qualitat 
democràtica. 

 3. Impartir un mínim de 25 assessoraments tècnics a iniciatives d’altres departaments, ens locals i organitzacions socials en matèria de qualitat 
democràtica. 

· Aconseguir la millora de les polítiques públiques de recuperació de la memòria democràtica i promoure la difusió dels valors de la pau i els drets 
humans (OE5.4) 

 1. Assolir la realització de 43 projectes i actuacions de difusió, formació i recerca en matèria de pau, drets humans i memòria democràtica i la 
signatura de 17 acords de col·laboració en aquestes matèries. 

 2. Incrementar en un 10% la resposta a les peticions d’atenció a víctimes de la Guerra Civil i la postguerra. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

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

1. Nombre de projectes i actuacions en matèria de memòria 
democràtica, pau, i drets humans Nombre OE5.4   43,00

2. Nombre de convenis i acords signats en matèria de memòria 
democràtica, pau i drets humans Nombre OE5.4   17,00

3. Nombre de convenis informats preceptivament Nombre OE5.2 81,00 86,00 110,00 120,00
4. Percentatge de registre dels convenis de la Generalitat amb 
el sector públic % OE5.2 50,00 70,00 100,00 100,00

5. Percentatge de resposta de l'activitat informativa en l'àmbit 
de l'activitat parlamentària % OE5.1 100,00 100,00 100,00 100,00

6. Nombre de sessions formatives en l'àmbit de l'activitat 
parlamentària Nombre OE5.1 7,00 1,00 11,00 11,00

7. Projectes de recerca vinculats a la qualitat democràtica Nombre OE5.3 2,00 8,00 6,00 6,00
8. Nombre assessoraments tècnics per projectes col·laboració 
(departaments, ens locals o organitzacions socials) Nombre OE5.3 20,00 43,00 25,00 25,00

9. Percentatge de peticions d'atenció a víctimes de la Guerra 
Civil i la postguerra a què s'ha donat resposta % OE5.4 50,00 66,00 75,00 83,00

10. Nombre d'accions formatives, divulgatives i informatives 
sobre qualitat democràtica Nombre OE5.3 20,00 23,00 25,00 30,00

11. Nombre de bones pràctiques en matèria de qualitat 
democràtica difoses Nombre OE5.3 47,00 175,00 190,00

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 1.609.813,37
2 Despeses corrents de béns i serveis 2.679.110,08
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 675.620,00
6 Inversions reals 15.500,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 4.980.043,45

 

Llocs de treball pressupostats del programa 47
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AGRUPACIÓ                                : Governació i Relacions Institucionals 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 131. Relacions institucionals i qualitat democràtica 
GESTOR DE PROGRAMA          : 8930. Consorci del Museu Memorial de l'Exili Subsector: CONS 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Aconseguir la millora de les polítiques públiques de recuperació de la memòria democràtica i promoure la difusió dels valors de la pau i els drets 
humans (OE5.4) 

 1. Assolir la realització de 43 projectes i actuacions de difusió, formació i recerca en matèria de pau, drets humans i memòria democràtica i la 
signatura de 17 acords de col·laboració en aquestes matèries. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

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

1. Nombre de visitants al MUME Nombre OE5.4 11.031,00 12.685,00 12.000,00 13.000,00

2. Nombre d'adquisicions, donacions i testimoniatges Nombre OE5.4 2.753,00 3.311,00 3.100,00 3.600,00

3. Nombre d'assistents a les jornades commemoratives Walter 
Benjamin Nombre OE5.4 88,00 120,00 85,00 95,00

4. Nombre de convenis signats (MUME) Nombre OE5.4 3,00 4,00 2,00 4,00

5. Nombre de projectes impulsats (MUME) Nombre OE5.4 6,00 6,00 5,00 6,00

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Gestionar el correcte funcionament de les instal·lacions del museu. 
2. Oferir un servei educatiu ampli i divers, i donar a conèixer itineraris i rutes de l’exili. 
3. Difondre els continguts de l’exposició permanent i de les activitats culturals temporals 
4. Establir col·laboracions transfrontereres i internacionals amb institucions i associacions amb finalitats similars. 
5. Difondre el coneixement de la figura de Walter Benjamin i el paper de Portbou com a lloc de memòria històrica. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 196.500,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 136.470,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 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 332.970,00

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 7
 




