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AGRUPACIO                                : Governació i Relacions Institucionals 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 111. Òrgans superiors Generalitat i control extern 
 
Pla de Govern:  5.Agilitat i transparència de l'Administració (de la Generalitat) 
Pla Departamental: 3.Impulsar el desenvolupament de l'administració electrònica i de la interoperabilitat entre les diferents administracions públiques 

catalanes 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
La recollida i el tractament de la informació per part de les entitats que formen el sector públic, necessaris per al desplegament de les funcions que els 
encomana l'ordenament jurídic, ha experimentat en els darrers anys un creixement considerable, derivat no solament de l'aplicació de l'activitat del 
sector públic, sinó, fonamentalment, de l'espectacular creixement de les possibilitats ofertes pels mitjans tecnològics per al tractament de la informació.
En aquest context i davant els riscos que aquest fenomen comporta, adquireix una rellevància especial el dret a la protecció de dades, no solament er 
preservar el dret a la intimitat, sinó també, amb caràcter instrumental, per preservar altres drets de la persona reconeguts per la Constitució, l'Estatut 
d'autonomia i la resta de l'ordenament jurídic. 
Mitjançant aquest programa es dota de suport financer l'APDCAT en la seva tasca de garantir, en l'àmbit de les competències de la Generalitat, els 
drets a la protecció de dades personals i d'accés a la informació que hi està vinculada. 
 

Població objectiu: 
La població objectiu del programa són els òrgans, els organismes i les entitats pertanyents, vinculats o dependents de les institucions públiques de 
Catalunya (Administració de la Generalitat, ens locals de Catalunya, universitats i corporacions de dret públic que exerceixen les seves funcions a 
Catalunya), així com les persones físiques i jurídiques que gestionen serveis públics, i la ciutadania de Catalunya en general. 
 

Descripció detallada de la necessitat: 
El Reglament europeu de protecció de dades, que es troba en fase d'aprovació per part del Consell Europeu, inclou entre els seus objectius la 
modernització de la regulació actual per tal d'adaptar-la a les noves tecnologies i el reforçament del dret fonamental a la protecció de dades, per tal 
d'assegurar a la ciutadania el control de les seves dades personals. La nova normativa preveurà qüestions que, en el moment d'aprovar-se la Directiva 
95/46, o bé es trobaven en una fase incipient o bé no es coneixien, com ara Internet, les xarxes socials, les dades biomètriques, el dret a l'oblit, el 
robatori d'identitat o la informàtica en núvol. 
El Reglament europeu preveu que, a diferència del que succeeix actualment, les infraccions a la normativa de protecció de dades de caràcter personal 
comeses per les administracions públiques puguin ser sancionades mitjançant la imposició de multes. Es crearà igualment la figura dels delegats de 
protecció de dades, com a persones responsables en el si de les organitzacions (també les del sector públic) de vetllar perquè es respecti la normativa 
de protecció de dades de caràcter personal. 
L'administració electrònica és un instrument per millorar l'accés a la informació en mans dels poders públics i fer-la més accessible, d'aquesta manera  
s'afavoreix la participació ciutadana. Però en la cerca d'aquesta transparència de l'Administració no podem deixar de banda que el que es pretén no és 
el control de les persones sinó de les institucions públiques, per tal que la ciutadania pugui avaluar-ne la gestió. Per tant, cal que, quan es tracti de 
difondre i  de donar accés a informació que contingui dades de caràcter personal, es realitzi una ponderació dels béns i drets que estiguin en joc per tal 
de no buidar de contingut cap dels béns i principis constitucionals que es volen garantir. 
Des de l'exercici de les diferents funcions que té atribuïdes l'APDCAT es pot constatar un millor coneixement del dret a la protecció de dades de 
caràcter personal i una millor presa de consciència d'aquest dret per part dels seus titulars. Aquesta presa de consciència s'assoleix amb la difusió del 
dret que permet no només que la ciutadania sigui conscient dels seus drets, sinó també que els poders públics assumeixin les obligacions de gestionar 
la informació personal com una eina per obtenir-ne la confiança. La perspectiva del Reglament europeu obliga l'APDCAT a reforçar la seva tasca 
divulgativa i preventiva del dret a la protecció de dades de caràcter personal. 
 

Marc regulador del programa: 
Estatut d'autonomia. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Reglament de desplegament de la Llei 
orgànica 15/1999, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades. Estatut de l'APDCAT (aprovat mitjançant Decret 48/2003, de 20 de febrer). Instruccions i recomanacions de l'APDCAT. 

Missió 
Dotar de suport financer l'APDCAT per tal que vetlli perquè els sectors públic i privat respectin els drets fonamentals i les llibertats públiques de la 
ciutadania en relació amb qualsevol tractament de dades de caràcter personal, mitjançant la tutela d'aquests drets, l'assessorament, la inspecció i el 
control de la legalitat vigent, els plans d'auditoria i el foment i la divulgació del dret fonamental a la protecció de dades i a la informació que hi està 
vinculada, per tal de fer realitat a Catalunya una societat de la informació transparent, no discriminatòria i democràtica. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Dotar de suport financer a l'APDCAT en la seva tasca de garantir el dret a la protecció de dades de caràcter personal, i en el foment i promoció del 
coneixement d'aquest dret entre la ciutadania (OE3.5) 

 1. Tutelar els drets de la ciutadania a la protecció de dades de caràcter personal, mitjançant actuacions d’assessorament, inspecció i control, 
per tal d’exigir les responsabilitats adients als titulars de fitxers i encarregats de tractaments. 

 2. Mantenir per sobre de 500 el nombre d’entitats que utilitzen el servei de consultoria 

 3. Assolir les 2.700 inscripcions en el Registre de protecció de dades de Catalunya per millorar la transparència dels tractaments de dades de 
caràcter personal. 

 4. Assolir 15 activitats de formació general o especialitzada en matèria de protecció de dades. 
 5. Mantenir per sobre de les 3.000 les consultes ateses pel servei d’atenció al públic. 
 6. Assolir les 400.000 visites al portal de l’APDCAT. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

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

1. Nombre d'entitats que utilitzen el servei de consultoria Nombre OE3.5 487,00 500,00 500,00
2. Nombre d'inscripcions en el Registre de protecció de dades 
de Catalunya Nombre OE3.5 1.858,00 2.500,00 2.700,00

3. Nombre d'activitats de formació general o especialitzada en 
matèria de protecció de dades Nombre OE3.5 8,00 15,00 15,00

4. Nombre de consultes ateses pel servei d'atenció al públic Nombre OE3.5 3.150,00 3.000,00 3.200,00

5. Nombre de visites al portal de l'APDCAT Nombre OE3.5 403.530,00 400.000,00 460.000,00

     

     

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 2.050.844,99
2 Despeses corrents de béns i serveis 715.000,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 15.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 5.000,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 2.785.844,99

 

Llocs de treball pressupostats del programa 36
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AGRUPACIÓ                                : Governació i Relacions Institucionals 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 111. Òrgans superiors Generalitat i control extern 
GESTOR DE PROGRAMA          : GO01. G.Vicepresidència i SG Governació i RI Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

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

     

     

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Elaborar i difondre guies, recomanacions i altra documentació de suport. 
2. Potenciar el servei de consultoria i atenció al públic i fomentar les consultes formals. 
3. Identificar els responsables de fitxers, potenciar la figura dels coordinadors, i millorar la publicitat dels tractaments de dades. 
4. Incorporar Registre de protecció de dades la informació dels fitxers inscrits originàriament d’acord amb les sol·licituds entitats. 
5. Conscienciar determinats grups de la població amb situació de major vulnerabilitat (menors, joves, tercera edat). 
6. Signar acords amb les institucions per promoure actuacions concretes d’orientació, prevenció i cerca de solucions específiques. 
7. Desenvolupar un Pla de formació especialitzada per empleats públics o treballadors d’entitats del sector públic. 
8. Dissenyar un Pla de comunicació de les activitats de l’Autoritat 
9. Incrementar el grau de compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal i dissenyar nous plans d’auditoria. 

10. Impulsar l’activitat de consultoria en la protecció de les dades en el disseny de solucions tecnològiques i organitzatives. 
11. Convocar la tercera edició dels Premis Protecció de Dades en el Disseny. 
12. Organitzar una jornada de divulgació i difusió de les actuacions premiades en la protecció de les dades. 

  
  
  

 

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 2.730.744,99
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 15.000,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 2.745.744,99

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Governació i Relacions Institucionals 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 114. Impuls de l'autogovern i del desplegament estatutari 
 
Pla de Govern:  3.Dret a decidir i transició nacional 
Pla Departamental: 1.Vetllar per la defensa de l'autogovern i impulsar-ne el desenvolupament, donar suport i assessorament en el procés de 

transició nacional i potenciar la transparència de l'acció pública 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
Analitzar els problemes i els dèficits de l'Estat autonòmic i assessorar el Govern de la Generalitat per a l'articulació jurídica del dret a decidir. Analitzar 
les mesures de recentralització de l'Estat i elaborar-ne contrapropostes en coordinació amb els departaments afectats. Vetllar per la integritat de les 
quotes d'autogovern assolides per la Generalitat de Catalunya, tot i la difícil relació amb l'Estat. Amb aquesta finalitat s'impulsa i es dóna suport al 
restabliment de l'activitat dels òrgans de caràcter paritari previstos per l'Estatut i, en particular, de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat. Potenciar i 
consolidar les relacions amb els ens locals de caràcter especial integrats en el sistema institucional de la Generalitat, especialment amb l'Aran i el ple 
desenvolupament del règim especial del municipi de Barcelona. L'Oficina per al Desenvolupament de l'Autogovern també té atribuïda la funció de 
proposar les actuacions que han de facilitar l'accés a la informació, la transparència de l'acció pública i l'explicació dels resultats obtinguts i fer-ne el 
seguiment. 
 

Població objectiu: 
L'abast del programa és general, atès que la transició nacional i el dret a decidir, juntament amb la millora de l'autogovern i de la transparència de 
l'acció pública, tenen un impacte directe sobre tota la ciutadania de Catalunya i en les persones físiques i jurídiques que es relacionen amb les seves 
institucions. De manera més individualitzada, el programa es dirigeix a institucions i administracions públiques catalanes, professorat universitari, 
personal investigador i entitats. 
 

Descripció detallada de la necessitat: 
Pel que fa a l'exercici del dret a decidir i el procés de transició nacional, cal treballar en els aspectes relacionats amb la participació de la ciutadania en 
la determinació del futur polític de Catalunya i en l'anàlisi dels escenaris que es poden donar en aquest procés, així com impulsar, donar suport i fer el 
seguiment de l'evolució de l'estatus polític de Catalunya. L'actual crisi de l'Estat autonòmic requereix dur a terme treballs d'anàlisi sobre aquest model i 
els problemes que planteja, així com la recerca de noves vies d'articulació de les relacions Generalitat-Estat que tinguin en compte el principi 
democràtic i la voluntat dels ciutadans de Catalunya. No obstant l'ofensiva recentralitzadora de competències iniciada pel Govern de l'Estat, esdevé 
necessari continuar impulsant la represa de les negociacions per tal d'assolir el màxim autogovern. En aquesta mateixa línia, cal seguir vetllant per la 
defensa de l'àmbit material i funcional de les competències de la Generalitat, especialment amb l'anàlisi de les mesures estatals, tant les normatives, 
organitzatives, administratives o fiscals, com amb la proposta d'alternatives i contrapropostes. Continuar proposant mecanismes de col·laboració i, en 
particular, tenir coneixement i estudiar des del vessant competencial els convenis que se subscriuen entre ambdues administracions. En aquest àmbit, 
cal destacar les actuacions adreçades directament a evitar la conflictivitat competencial, mitjançant les negociacions prèvies i els mecanismes de 
coordinació previstos legalment. Igualment, cal continuar impulsant el desplegament de totes les previsions estatutàries orientades a facilitar la 
participació de la Generalitat en els organismes i en els processos de decisió estatals, i les previsions en matèria de finançament autonòmic i sobre les 
inversions estatals en infraestructures i equipaments. L'aprofundiment de l'autogovern també exigeix completar el traspàs de les funcions, els béns i 
serveis que corresponen a la Generalitat. En aquest sentit, cal seguir impulsant els traspassos pendents des de l'aprovació de l'Estatut d'autonomia de 
1979, així com aquells altres que també són exigibles a partir de l'Estatut de 2006. Atès que per dur a terme aquest desplegament cal negociar i 
determinar, d'acord amb l'Estat, el nombre i l'abast de les funcions que integren les competències de la Generalitat, així com els recursos necessaris 
per exercir-les, cal esmerçar tots els esforços possibles per tal que aquestes negociacions desemboquin en el reconeixement del màxim sostre 
competencial possible a la Generalitat, tot i els intents recentralitzadors de l'Estat i la manca de voluntat política per negociar aquestes matèries. Així 
mateix, cal continuar impulsant la represa de l'activitat de les comissions paritàries creades per l'Estatut de 2006 amb l'objectiu d'enfortir les relacions 
bilaterals entre la Generalitat i l'Estat, així com donar suport i participar en la representació catalana i exercir la secretaria d'aquestes comissions i dels 
seus grups de treball. Finalment, esdevé necessari continuar impulsant i consolidar les relacions de coordinació i col·laboració entre la Generalitat i els 
ens locals de caràcter especial, donant suport als òrgans paritaris creats amb aquesta finalitat: la Comissió de Govern de la Generalitat-Consell 
General d'Aran i la Comissió Mixta Generalitat de Catalunya-Ajuntament de Barcelona. Respecte a la transparència, la Proposició de llei de la 
transparència i accés a la informació pública requereix fer-ne el seguiment, així com elaborar propostes i estudis per millorar la transparència de l'acció 
pública en l'àmbit de les administracions catalanes, fer-ne difusió i participar en les activitats formatives perquè aquest dret sigui conegut pel personal 
de les administracions  públiques catalanes, estudiosos de l'àmbit universitari i juristes, i els ciutadans en general. 
 

Marc regulador del programa: 
Constitució espanyola de 1978. Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006, interpretat per la STC 31/2010. Normes amb rang de llei que despleguen 
directament l'organització territorial de l'Estat. Normes legals i reglamentàries que regulen cadascun dels sectors afectats pel desplegament de 
l'Estatut, així com les normes que regulen l'organització i el funcionament de les diverses comissions estatutàries. Decret 184/2013, de 25 de juny, de 
reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals. 
 

Missió 
Assolir el sostre màxim d'autogovern a través de l'impuls, l'assessorament i la negociació en tots els àmbits relacionats amb la posició institucional de 
la Generalitat, les seves competències, el seu finançament i les seves relacions amb altres institucions, així com promoure la recerca i la difusió, el 
debat acadèmic i científic, i la col·laboració amb centres i entitats d'arreu, tot això amb la finalitat de consolidar l'autogovern en benefici de la ciutadania 
catalana, donar a conèixer la realitat política i nacional de Catalunya, i ajudar a la seva projecció exterior. Participar en aquelles iniciatives que 
incideixin en l'evolució de l'estatus polític de Catalunya i promoure les accions necessàries per assolir el màxim nivell de transparència en l'àmbit de les 
administracions catalanes. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Millorar l'autogovern i contribuir a l'evolució de l'estatus polític de Catalunya (OE1.1) 
 1. Assolir 70 reunions amb els departaments afectats pel desplegament de l’EAC. 

 2. Assolir l’elaboració de 160 informes i notes d’assessorament en matèria competencial de cooperació institucional, sobre la defensa de 
l’autogovern i la transició nacional, i difondre-les, si escau. 

 3. Assolir 15 acords polítics i administratius de competència de les comissions paritàries amb l’Estat. 

 4. Assolir la celebració de 20 reunions, tant de caràcter preparatori com les plenàries, de la representació de la Generalitat de Catalunya a les 
comissions paritàries Generalitat-Estat i Generalitat-ens locals de règim especial. 

· Fomentar, coordinar i donar suport a les relacions de la Generalitat de Catalunya amb els ens locals de caràcter especial (OE1.2) 
 1. Assolir l’elaboració de 55 notes i propostes d’actuació en matèria de desplegament de l’EAC, i difondre-les, si escau. 
 2. Assolir l’elaboració de 15 propostes i projectes d’acords polítics i administratius, i difondre-les, si escau. 
· Millorar la realització, la promoció i la difusió de la recerca pròpia i externa sobre l'organització territorial dels estats, els processos d'autogovern, 
l'impacte del dret europeu i el desenvolupament de l'autogovern de Catalunya (OE1.3) 
 1. Assolir el nombre de 12 publicacions editades per l’IEA. 
 2. Assolir el nombre de 10 seminaris i jornades organitzades per l’IEA 
 3. Mantenir la promoció d’actuacions de recerca. 
· Millorar la transparència de l'acció pública (OE1.4) 
 1. Assolir 25 propostes de mesures en matèria de transparència pública, accés a la informació i retiment de comptes, i fer-ne la difusió. 
· Aconseguir una millora contínua en la realització d'informes, estudis i actuacions d'assessorament, en relació amb el desenvolupament i l'impuls de 
l'autogovern de Catalunya (OE1.5) 

 1. Assolir l’elaboració del 100% dels informes i documents sol·licitats en relació amb el desenvolupament de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya. 

 2. Assolir l’elaboració del 100% dels informes de seguiment i avaluació de les propostes de normativa estatal i europea 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

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

1. Nombre de propostes de mesures en matèria de 
transparència pública, accés a la informació i retiment de 
comptes 

Nombre OE1.4  15,00 25,00

2. Nombre de beques de recerca atorgades Nombre OE1.3   14,00

3. Publicacions de l'Institut d'Estudis Autonòmics Nombre OE1.3 11,00 11,00 12,00 12,00

4. Seminaris i Jornades (IEA) Nombre OE1.3 9,00 10,00 10,00 10,00
5. Reunions amb els departaments afectats pel desplegament 
de l'Estatut Nombre OE1.1 37,00 70,00 50,00 70,00

6. Informes d'assessorament en matèria competencial i de 
cooperació Nombre OE1.1 74,00 98,00 90,00 110,00

7. Acords polítics i administratius de competència de les 
comissions paritàries amb l'Estat Nombre OE1.1 26,00 6,00 15,00 15,00

8. Reunions preparatòries i plenàries de la representació de la 
Generalitat a les comissions paritàries Nombre OE1.1 28,00 24,00 10,00 20,00

9. Percentatge d'informes i documents elaborats sobre 
desenvolupament de l'EAC % OE1.5 100,00 100,00 100,00 100,00

10. Percentatge d'informes elaborats de seguiment i avaluació 
de les propostes de normativa estatal i europea % OE1.5 100,00 100,00 100,00 100,00

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 194.753,04
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 190.000,00
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 384.753,04

 

Llocs de treball pressupostats del programa 0
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AGRUPACIÓ                                : Governació i Relacions Institucionals 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 114. Impuls de l'autogovern i del desplegament estatutari 
GESTOR DE PROGRAMA          : GO01. G.Vicepresidència i SG Governació i RI Subsector: GC 
 

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. Notes i propostes d'actuació sobre el seguiment de l'evolució 
de l'estatus polític de Catalunya Nombre OE1.1  25,00 30,00

2. Notes i propostes sobre vies que permetin consultar la 
ciutadania sobre decisions polítiques de transcendència 
especial 

Nombre OE1.1  15,00 20,00

3. Propostes i projectes d'acords polítics i administratius Nombre OE1.2 29,00 61,00 10,00 15,00

4. Notes i propostes d'actuació en matèria de desplegament de 
l'Estatut Nombre OE1.2 37,00 40,00 45,00 55,00

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Proposta vies de consulta de decisions polítiques transcendents, de restabliment relacions amb l’Estat i ampliar l’autogovern. 
2. Impulsar i donar suport al desplegament de l’Estatut, assoliment del màxim sostre d’autogovern, defensa i ampliació de competències 
3. Redactar projectes normatius i/o documents relacionats amb el dret a decidir i l’assoliment de les màximes quotes d’autogovern. 
4. Assessorar els departaments en matèria competencial i de cooperació institucional 
5. Proposar actuacions i exercir la secretaria de les comissions paritàries de la Generalitat amb l’Estat i amb els ens locals 
6. Participar en les ponències tècniques i els grups de treball constituïts en el si de les comissions paritàries o òrgans mixtos. 
7. Analitzar les implicacions competencials dels projectes de conveni de col·laboració cooperació. 
8. Avaluar i divulgar els acords assolits i les actuacions realitzades. 
9. Proposar les actuacions d’accés a la informació, la transparència de l’acció pública i els resultats obtinguts i fer el seguiment 

10. Establir i mantenir relacions amb persones expertes, centres i entitats dedicats a l’estudi del federalisme. 
11. Organitzar seminaris. 

  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 194.753,04
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 190.000,00
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 384.753,04

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Governació i Relacions Institucionals 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals 
 
Pla de Govern:  5.Agilitat i transparència de l'Administració (de la Generalitat) 
Pla Departamental: 2.Implantar el programa de reforma de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic per tal d'assolir una 

administració transparent, de funcionament eficient, i integrada per professionals d'alta capacitat tècnica i compromesos amb el 
servei públic 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
El Departament de Governació i Relacions Institucionals està posant en marxa el Pla de Reforma de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el 
seu sector públic per tal de construir un nou model de governança per l'Administració pública catalana, basada en els principis de transparència, 
retiment de comptes, eficiència i eficàcia, compromís, capacitat de resposta i agilitat, visió prospectiva i professionalitat. 
El principal repte al que s'enfronten les Administracions públiques d'avui dia és donar resposta a les expectatives creixents dels ciutadans en un entorn 
globalitzat i digitalitzat, de recursos limitats i d'elevada pressió de la despesa pública. Per tant, tal i com han fet països del nostre voltant, és crucial 
implementar mesures estructurals de reforma de l'Administració pública per tal que aquestes complementin les mesures conjunturals requerides per la 
crisi global, redrecin les mancances històriques de l'Administració i, per tant, representin un enfortiment de les institucions catalanes i sobretot una 
millor prestació de serveis als ciutadans. 
D'altra banda, el programa fa front a la necessitat de donar suport a les unitats departamentals i a les entitats adscrites pel que fa a la prestació dels 
serveis  d'administració general, facilitant la coordinació i el desenvolupament d'una activitat administrativa eficient. 
 

Població objectiu: 
El programa incideix, directament o indirecta, en el conjunt de la població de Catalunya. El programa també s’adreça, en un àmbit més restringit, al 
conjunt de treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. 
 

Descripció detallada de la necessitat: 
La reforma de l'Administració ha estat, des de fa 3 anys, un objectiu prioritari del Govern, tant pel que fa a programes concrets dirigits a la simplificació 
d'estructures i procediments, com de la racionalització del sector públic, S'han reduït un 20% els departaments, un 23% els alts càrrecs i un 43% el 
nombre d'eventuals. S'ha aprovat normativa concreta (lleis òmnibus) per simplificar la burocràcia administrativa i s'ha racionalitzat el sector públic 
instrumental, complint amb l'objectiu marcat a l'inici de la legislatura de reducció d'un 25% de les entitats amb participació majoritària a 31.12.2013 
(s'ha passat de 273 a 203 entitats actives, que implica una reducció del 25,64%) i ha continuat disminuint (a data 30 de juny de 2014, les entitats amb 
participació majoritària actives era de 194, que representa una reducció d'entitats del 28,9% en relació a l'inici de la legislatura). Per Acord de Govern 
de 9 d'abril de 2013, es va crear el Programa per a dur a terme el procés de racionalització i simplificació del sector públic instrumental de la 
Generalitat de Catalunya. La Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (disposició addicional 5a) 
preveu la redacció d'un nou Pla de racionalització i simplificació, en el termini de 6 mesos des de l'aprovació de la Llei. 
Per continuar en aquesta línia, el Govern va aprovar l'Acord de 3 de juny de 2014, pel qual s'encarrega al departament de Governació i Relacions 
Institucionals, el disseny, el desenvolupament, la governança i l'impuls definitiu del Pla de reforma de l'administració i del seu sector públic, així com fer 
el seguiment de la implementació de les mesures que se'n derivin, avaluar-les i retre comptes dels resultats assolits, i que té com a objectiu construir i 
consolidar models organitzatius i procediments que assegurin en l'Administració catalana el conjunt de valors d'eficàcia, eficiència, transparència, 
rendició de comptes, innovació, flexibilitat i participació, juntament amb els de subjecció a l'ordenament jurídic, professionalitat i imparcialitat. El pla de 
reforma s'articula en 9 eixos: transparència, ètica, recursos humans, direcció pública professional, govern digital i simplificació de la tramitació 
administrativa, innovació i talent, organització de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, sector públic de la Generalitat de Catalunya i 
col·laboració publicoprivada. 
El programa ha de dotar dels recursos necessaris per fer front a les actuacions previstes al Pla de Reforma de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya i del seu sector públic. 
Davant la necessitat d'una millora contínua del conjunt d'actuacions que donen suport a la gestió de les diferents unitats departamentals, que faciliten  
la coordinació, la funcionalitat de les diverses unitats directives i la qualitat dels serveis prestats, es continua incidint en l'adopció de mesures 
destinades a la contenció i a la racionalització dels recursos destinats a despeses corrents i serveis en general, i de manera especial en la despesa 
corresponent al lloguers d'edificis. En l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, aplicant criteris de màxima eficiència. 
D'altra banda, es continua treballant en l'anàlisi dels processos interns del Departament amb l'objectiu de millorar-los i simplificar-los, així com en la  
millora contínua dels canals de comunicació de la informació -dins del Departament i amb la ciutadania-, potenciant les actuacions de difusió mitjançant 
les diferents eines de què es disposa. 
 

Marc regulador del programa: 
Decret  184/2013, de 25 de juny, de reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals. Decret 309/2011, de 12 d'abril, pel qual 
es regula el Consell per a l'Impuls i l'Ordenació de la Reforma de l'Administració. Acord de Govern de 9 d'abril de 2013, pel qual es crea un programa 
per impulsar i coordinar actuacions en matèria de racionalització i simplificació del sector públic. Resolució GRI/1487/2014,de 20 de juny, per la qual es 
dóna publicitat a l'Acord del Govern de 3 de juny de 2014 pel qual s'encarrega al Departament de Governació i Relacions Institucionals, el disseny, el 
desenvolupament, la governança i l'impuls definitiu del pla de reforma de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. 

Missió 
Optimitzar la direcció i l'administració de l'agrupació departamental, mitjançant la prestació dels serveis d'administració general a les diferents unitats 
de l'agrupació per tal de facilitar la coordinació i l'assoliment dels resultats de la resta de programes finalistes, així com implantar el pla de reforma de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, per tal d'assolir una administració transparent, de funcionament eficient, i 
integrada per professionals d'alta capacitat tècnica i compromesos amb el servei públic, per tal d'optimitzar els recursos econòmics que li assigna la 
societat per dur a terme la seva activitat. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Aconseguir un funcionament de l'administració basat en el principi de la transparència, rendiment de comptes i accés a la informació (OE2.1) 

 1. Incrementar un 20% la mitjana d’accessos mensuals a les eines web (Banc de dades d’Ocupació Pública i Sistema d’Indicadors d’Ocupació 
Pública) 

· Racionalitzar i optimitzar l'organització i el funcionament de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic (OE2.2) 
 1. Aconseguir que la totalitat dels departaments  de la Generalitat apliquin iniciatives de simplificació i racionalització de processos 

 2. Reduir el 33% d’entitats amb participació majoritària respecte l’1 de gener de 2011, per tal d’executar el nou pla de racionalització del sector 
públic. 

 3. Elaborar 10 auditories organitzatives per tal d’assolir la implantació del nou model d’auditoria del sector públic 
 4. Aconseguir el registre del 100% dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat, creats per disposició. 

 5. Mantenir el nombre d’unitats directives (òrgans superiors i alts càrrecs)  de la Generalitat i dels seus ens instrumentals, per tal d’evitar el seu 
increment. 

 6. Mantenir el nombre d’òrgans actius, àrees funcionals i unitats laborals de la Generalitat i dels seus ens instrumentals, per tal d’evitar el seu 
increment. 

· Desenvolupar de manera progressiva un nou model de polítiques de recursos humans de la Generalitat de Catalunya, que introdueixi majors graus de 
flexibilitat i que faciliti els processos de professionalització i mobilitat (OE2.5) 
 1. Elaborar 5 disposicions normatives per al desenvolupament del nou model de gestió de Recursos Humans 
 2. Convocar 3 processos específics de promoció interna especial 
· Aconseguir una millora contínua en els mecanismes de suport a l'activitat del Departament (OE2.7) 
 1. Identificar, analitzar, documentar i simplificar els processos de tres unitats del Departament. 
 2. Assolir l’inici per mitjans electrònics del 90% dels tràmits departamentals externs que, actualment, només es poden iniciar presencialment. 
 3. Assolir una mitjana mensual de 150 e-valises. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

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

1. Mitjana del nombre d'accessos mensuals a les eines web 
d'estadística de personal Nombre OE2.1 1.730,00 1.526,00 1.830,00

2. Percentatge de tràmits presencials externs implantats 
electrònicament % OE2.7  85,00 90,00

3. Nombre d'auditories organitzatives del sector públic Nombre OE2.2   10,00
4. Nombre de disposicions aprovades en l'àmbit de gestió de 
recursos humans Nombre OE2.5   5,00

5. Nombre d'empreses, organismes i consorcis, amb 
participació majoritària de la Generalitat, extingits Nombre OE2.2 20,00 39,00 82,00 10,00

6. Nombre de departaments que apliquen plans de simplificació 
administrativa Nombre OE2.2 4,00 11,00 6,00 12,00

     

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 24.163.914,65
2 Despeses corrents de béns i serveis 15.125.697,51
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 684.942,10
6 Inversions reals 655.793,50
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 10.000,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 40.640.347,76

 

Llocs de treball pressupostats del programa 530
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AGRUPACIÓ                                : Governació i Relacions Institucionals 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals 
GESTOR DE PROGRAMA          : GO01. G.Vicepresidència i SG Governació i RI Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Aconseguir una millora contínua en els mecanismes de suport a l'activitat del Departament (OE2.7) 
 1. Identificar, analitzar, documentar i simplificar els processos de tres unitats del Departament. 
 2. Assolir l’inici per mitjans electrònics del 90% dels tràmits departamentals externs que, actualment, només es poden iniciar presencialment. 
 3. Assolir una mitjana mensual de 150 e-valises. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

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

1. Mitjana mensual del nombre d'e-valises Nombre OE2.7   150,00

2. Nombre d'unitats del Departament en què s'han identificat i 
analitzat processos Nombre OE2.7 3,00 3,00 3,00

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Identificar i documentar processos. 
2. Analitzar les disposicions de bases reguladores i/o convocatòries, i elaborar els informes de simplificació. 
3. Dissenyar i implementar tràmits i serveis electrònics. 
4. Adaptar les disposicions normatives, quan s’escaigui, per incorporar la possibilitat d’inici dels tràmits per mitjans electrònics. 
5. Impartir formació en tramitació electrònica a les unitats departamentals. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 24.163.914,65
2 Despeses corrents de béns i serveis 12.596.931,85
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 220.000,00
6 Inversions reals 655.793,50
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 10.000,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 37.646.640,00

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 530
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AGRUPACIO                                : Governació i Relacions Institucionals 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 132. Organització, gestió i seguiment de processos electorals 
 
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:
Amb el programa es fa front a l’organització i la gestió dels processos electorals i de les consultes populars que siguin competència de la Generalitat 
de Catalunya. 
 

Població objectiu: 
La població objectiu és tota la ciutadania de Catalunya, la qual és destinatària de les millores en l'organització i en la gestió dels processos electorals i 
consultes, així com interessada potencial en la informació i la recerca en matèria electoral que l'Àrea de Processos Electorals i Consultes Electorals 
duu a terme. 
 

Descripció detallada de la necessitat: 
D'acord amb la missió del programa, i atès que el 2015 està prevista la convocatòria d'eleccions al Consell General d'Aran i als consells comarcals, 
s'està treballant per millorar la gestió i organització dels processos electorals i consultes populars, així com la convocatòria de les eleccions al Consell 
General d'Aran. 
Per tal de poder activar aquests processos cal tenir a punt tot l'operatiu que inclou: la creació d'aplicacions i registres específics, la introducció de 
millores tecnològiques necessàries per facilitar la participació, la identificació de les adaptacions i les millores que caldrien per posar en marxa les 
aplicacions, així com el seu calendari d'implementació.  Entre d'altres el Sistema de Gestió Electoral + (SGE+) i, si s'escau,  altres de nova 
implementació. Igualment, cal implementar les millores procedimentals i administratives necessàries per a aquest tipus de processos, fruit de la revisió 
i de l'anàlisi dels últims processos electorals. 
D'altra banda, cal donar el suport i establir la coordinació que requereixin altres processos que correspongui realitzar, coordinar o organitzar a 
qualsevol departament de la Generalitat de Catalunya o fins i tot fora del seu àmbit: eleccions municipals 2015, collegis professionals, consultes 
populars locals i altres formes de participació als ajuntaments, ambaixades i consolats d'altres països, universitats, sindicats, entre d'altres. Per últim, 
també s'ha de dur a terme el processament de la informació històrica de l'Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars (APECP), i l'explotació i la 
publicació d'aquest coneixement per fer-lo assequible i transparent per a la ciutadania. 
 

Marc regulador del programa: 
La Constitució espanyola, l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i el bloc de normativa electoral i d'estructura territorial. Llei orgànica 5/1985, de règim 
electoral general i les normes que la despleguen. Llei 16/1990, sobre el règim especial de la Val d'Aran. Decret legislatiu 4/2003, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya. Llei orgànica 2/1980, de regulació de les diverses modalitats del referèndum. Llei 4/2010, 
de consultes populars per via de referèndum. Normativa complementària de cada procés electoral. Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes 
populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana. Decret 184/2013, de 25 de juny, de reestructuració del Dept. de Governació i 
Relacions Institucionals. 
Missió 
Planificar, organitzar i executar els processos electorals i consultes a Catalunya i fer recerca en matèria electoral, mitjançant recursos propis o en 
col·laboració amb altres organismes i institucions, amb el doble objectiu de facilitar als poders públics responsables en aquests àmbits les funcions que 
tenen encomanades, i oferir coneixement a tota la ciutadania, principalment a través del web del Departament de Governació i Relacions Institucionals 
i altres canals de difusió (telefònic, correu electrònic, dades obertes, ...). 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Millorar la gestió dels processos electorals i consultes, i la difusió d'informació per afavorir la participació ciutadana (OE5.5) 
 1. Mantenir en un 80% el percentatge assolit en la implementació de recursos electrònics en el procés electoral. 
 2. Incrementar en 1 el nombre de col·laboracions amb els diferents actors de l’àmbit electoral i de les consultes populars 

 3. Assolir l’actualització, el manteniment i l’explotació del 100% de les dades electorals i de les consultes populars en la nova plataforma JAVA i 
en la resta de canals de difusió. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

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

1. Nombre de consultes electorals Nombre OE5.5 110,00 250,00 250,00

2. Nombre de visites al web d'eleccions Nombre OE5.5 90.152,00 100.000,00 100.000,00
3. Nombre de propostes d'incorporació de millores d'actuacions 
tecnològiques en el procés electoral Nombre OE5.5 1,00 4,00 2,00 2,00

4. Nombre de convenis amb institucions de l'àmbit electoral Nombre OE5.5 1,00 0,00 2,00 1,00

5. Percentatge d'explotació de les dades de la plataforma JAVA % OE5.5 100,00 100,00 100,00 100,00

     

     

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 142.000,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 8.000,00
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 150.000,00

 

Llocs de treball pressupostats del programa 0
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AGRUPACIÓ                                : Governació i Relacions Institucionals 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 132. Organització, gestió i seguiment de processos electorals 
GESTOR DE PROGRAMA          : GO01. G.Vicepresidència i SG Governació i RI Subsector: GC 
 

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. Nombre d'informes i estudis Nombre OE5.5 29,00 20,00 20,00

2. Percentatge de procés electoral informatitzat a MS Project % OE5.5 100,00 100,00 100,00 100,00

3. Nombre de documents publicats al web Nombre OE5.5 2,00 0,00 5,00 2,00

4. Percentatge d'implementació de recursos electrònics en el 
procés electoral % OE5.5 80,00 80,00 80,00 80,00

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Generar els registres específics per al desenvolupament d’aquests processos. 
2. Implementar una plataforma de participació per internet. 
3. Actualitzar el Sistema de gestió electoral (SGE). 
4. Actualitzar el funcionament de la Base de dades electorals i consultes populars (DEL). 
5. Analitzar, revisar, millorar i actualitzar la logística procedimental i administrativa. 
6. Donar suport a altres processos electorals i consultes populars que correspon organitzar a altres departaments de la Generalitat. 
7. Incrementar l’automatització de l’accés de la ciutadania a les dades electorals i consultes populars (WEBELEC). 
8. Millorar la tècnica de planificació mitjançant l’ús d’eines informàtiques. 
9. Mantenir els continguts del web electoral. 
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 142.000,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 8.000,00
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 150.000,00

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Governació i Relacions Institucionals 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 231. Relacions exteriors 
 
Pla de Govern:  7.Projecció exterior de Catalunya i reconeixement internacional 
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:
L'Estatut d'autonomia de Catalunya regula les relacions exteriors de la Generalitat i, en aquest sentit, l'article 197 de la norma disposa que la 
Generalitat ha de promoure la cooperació amb les regions europees amb què comparteix interessos econòmics, socials, ambientals i culturals, amb les 
quals ha d'establir relacions. D'acord amb això, mitjançant aquest programa es dota de recursos l'Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) perquè 
desenvolupi la seva activitat. 
 

Població objectiu: 
El programa té com a objectiu el conjunt dels països de la conca mediterrània i la seva població en la triple dimensió econòmica, política i social. 

Descripció detallada de la necessitat: 
L'Institut Europeu de la Mediterrània és una entitat de caràcter consorciat integrada per la Generalitat de Catalunya, el Ministeri d'Afers Exteriors i 
Cooperació i l'Ajuntament de Barcelona, que esdevé tant un actor del diàleg entre la Unió Europea i la resta de països del Mediterrani com un promotor 
de la cooperació i un think tank centre de reflexió i de debat especialitzat en les relacions euromediterrànies. En aquest sentit, mitjançant la dotació de 
recursos a l'IEMed, el programa pretén fer front a la necessitat de fomentar el coneixement mutu, els intercanvis, la cooperació entre els diferents 
països, societats i cultures, les iniciatives de diplomàcia pública 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, tot contribuint als objectius fonamentals de la política exterior vers la Mediterrània i 
de la política euromediterrània de la Unió Europea: la Unió per la Mediterrània i la Política Europea de Veïnatge, coneguda des de 1995 com 
Associació Euromediterrània o Procés de Barcelona. 
L'acció de l'IEMed se centra en el seguiment de les polítiques euromediterrànies, la realitat del món àrab i mediterrani, el desenvolupament 
socioeconòmic a la regió i les cultures i societats de la Mediterrània con a eixos d'activitat. Concretament, amb la dotació de recursos a l'IEMed es 
contribueix a fer un seguiment i una reflexió estratègica sobre els grans temes que configuren l'agenda política de la Mediterrània i les seves relacions 
amb Europa i es contribueix a l'anàlisi de les principals tendències econòmiques i al foment de la reflexió al voltant de les reformes en sectors clau per 
a la modernització i el desenvolupament de les economies del sud a través de l'organització de seminaris i simposis internacionals i de grups de treball 
d'experts acadèmics, actors i decisors de les qüestions mediterrànies. Igualment, es posa èmfasi en la divulgació i difusió del coneixement de la 
complexa realitat sociocultural i política dels països del sud de la Mediterrània i de les reformes que estan duent a terme en matèria de governabilitat, 
desenvolupament social, drets humans o transicions democràtiques i a la qualitat  del diàleg cultural entre les dues ribes de la Mediterrània per tal 
d'afavorir el coneixement mutu i la promoció d'àrees de convergència cultural mitjançant la celebració de cicles de debats i conferències de marcat 
caràcter divulgatiu. Cal fer referència també a la creixent presència de l'IEMed en xarxes euromediterrànies que intensifica les sinèrgies amb 
institucions i centres de recerca d'altres països, especialment de la UE i els països socis mediterranis. En aquest sentit, l'IEMed és la institució que 
coordina, des l'any 2010, EuroMeSCo, la principal xarxa d'instituts de recerca sobre polítiques euromediterrànies i temes de seguretat, que aplega 99 
institucions i think tanks pertanyents a 33 dels 43 països membres de l'Associació  Euromediterrània. També és la institució coordinadora de la Xarxa 
Espanyola de la Fundació Anna Lindh i participa de manera activa en les prestigioses xarxes de recerca internacionals Strategic Studies Network 
(SSN), International Relations and Security Network (ISN) i Fòrum euro-méditerranéen des Instituts de Sciences econòmiques (FEMISE), entre 
d'altres. 
La producció d'una línia editorial que abasta les qüestions euromediterrànies d'interès des d'enfocaments plurals i multidisciplinaris complementa la 
doble funció de l'IEMed com a centre de pensament i com a creador d'opinió pública i facilitador de l'acció de la societat civil a través de la divulgació. 
L'acció de l'IEMed se centrarà el 2015 en aprofundir en la reflexió al voltant de la celebració del XX aniversari del Procés de Barcelona, orientada a 
l'aportació de debats prospectius i innovadors. 
 

Marc regulador del programa: 
Estatut d'autonomia de Catalunya (Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol). Decret 184/2013, de 25 de juny, de reestructuració del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals, que estableix que l'Institut Europeu de la Mediterrània es relaciona amb el Govern de la Generalitat de Catalunya 
mitjançant aquest Departament. 
 

Missió 
Dotar de recursos l'Institut Europeu de la Mediterrània mitjançant la transferència dels recursos econòmics necessaris per donar suport al 
desenvolupament de les polítiques mediterrànies de les administracions consorciades i de la Unió Europea amb la finalitat d'incrementar-ne la 
col·laboració i la coordinació. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Dotar de suport financer a l'IEMED en la seva tasca de promoció dels intercanvis i la cooperació, i la construcció a la Mediterrània d'un espai de pau, 
estabilitat i diàleg (OE5.6) 
 1. 1.1. Assolir la realització de 17 conferències i taules rodones sobre cultures mediterrànies i diàleg intercultural. 
 2. 1.2. Assolir l’elaboració de 17 documents, estudis i edicions de seguiment i suport a l’agenda euromediterrània. 
 3. 1.3. Assolir la realització de 6 fòrums, seminaris i trobades en matèria de desenvolupament socioeconòmic dels països mediterranis. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

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

1. Documents, estudis i edicions (IEMed) Nombre OE5.6 19,00 19,00 17,00 17,00

2. Fòrums, seminaris i trobades (IEMed) Nombre OE5.6 6,00 7,00 6,00 6,00

3. Conferències, taules rodones i cicles (IEMed) Nombre OE5.6 15,00 17,00 17,00 17,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 1.382.328,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 21.924,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 1.404.252,00

 

Llocs de treball pressupostats del programa 25
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AGRUPACIÓ                                : Governació i Relacions Institucionals 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 231. Relacions exteriors 
GESTOR DE PROGRAMA          : GO01. G.Vicepresidència i SG Governació i RI Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

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

     

     

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Transferència de recursos a l’Institut Europeu de la Mediterrània. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

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 1.382.328,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 21.924,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 1.404.252,00

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Governació i Relacions Institucionals 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 324. Relacions amb les confessions religioses 
 
Pla de Govern:  2.Cohesió social i els serveis d'interès públic 
Pla Departamental: 6.Potenciar les relacions amb les confessions i entitats religioses i desenvolupar polítiques de suport al diàleg interreligiós 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
Les dues grans necessitats que afronta el programa són la garantia dels drets de llibertat religiosa i la cohesió social. En la primera vessant cal 
normalitzar el fet religiós, entès com un element positiu per a la societat adreçat al creixement de les persones i a la consolidació d'una societat més 
justa i més conscient de la responsabilitat d'uns envers els altres. 
La diversitat no ha de ser concebuda com un obstacle a la convivència, sinó una ocasió per créixer, per eixamplar els propis horitzons i ampliar 
significativament el capital espiritual i social del país. Des del reconeixement de les nostres arrels cristianes en la configuració de la nostra identitat 
cultural, social, històrica i política, s'ha de garantir que la pluralitat religiosa emergent i l'exercici dels drets de llibertat religiosa es desenvolupin amb 
normalitat. El fet religiós és una realitat i un factor positiu per al bé comú de la societat, que ha de ser reconegut i emparat per l'Administració. 
 

Població objectiu: 
El programa està destinat a totes les persones que viuen a Catalunya i a les entitats i institucions religioses, ja que cal implicar tothom en l'objectiu 
d'aconseguir una societat cohesionada i respectuosa amb la llibertat religiosa i de consciència. Les actuacions del programa es duen a terme a través 
de les entitats o comunitats religioses. 
 

Descripció detallada de la necessitat: 
Les actuacions del programa van dirigides a avançar en l'assoliment d'una societat ben cohesionada des del punt de vista religiós. En aquest sentit, en 
primer lloc la Direcció General d'Afers Religiosos es planteja millorar el coneixement de les aportacions que les diferents tradicions religioses realitzen 
al conjunt de la societat. L'important avui no és la tolerància, sinó la convivència entre tothom, siguin quines siguin les seves creences religioses. Hem 
de ser capaços de conviure, d'assolir una bona harmonia en el si de la nostra societat. Un pas previ per a la consecució d'aquesta bona convivència és 
el coneixement mutu. Aquest coneixement implica ser conscients de la realitat religiosa existent a Catalunya. En segon lloc, es proposa incrementar la 
col·laboració amb els ens locals, ja que l'àmbit local és l'espai on la necessitat de gestionar la diversitat religiosa és més apressant. Aquesta 
col·laboració ha de radicar en l'assistència tècnica i la formació dels tècnics municipals. D'altra banda, cal insistir en la necessitat de dur a terme una 
gestió transversal de les polítiques en què hi pot incidir el fet religiós, com l'educació, els serveis socials, la salut pública, la seguretat, la justícia, etc., 
per tal de millorar l'eficàcia en la garantia dels drets de llibertat religiosa i la seva adequació al marc legal en què aquests s'exerceixen. 
Finalment, cal fomentar la creació d'espais per al diàleg de les religions entre si i entre les religions i la societat, i a crear nous espais de treball conjunt 
per l'assoliment d'objectius comuns que posin en contacte diferents entitats religioses i civils. El programa també ha de tenir incidència en els diferents 
col·lectius professionals, per tal de dotar-los de coneixements i recursos vinculats a l'exercici del dret a la llibertat religiosa. 
 

Marc regulador del programa: 
El programa s'emmarca en l'article 161 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; la Constitució espanyola, que estableix la llibertat de culte; la Llei 
orgànica 7/1980, de llibertat religiosa; els acords de cooperació de l'Estat espanyol amb la Federació d'Entitats Religioses Evangèliques d'Espanya, la 
Federació de Comunitats Israelites d'Espanya i la Comissió Islàmica d'Espanya; la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte, i el Decret 
94/2010, de desplegament de la Llei dels centres de culte. 

Missió 
Propiciar les condicions adients per tal de garantir l'exercici del dret de llibertat religiosa, tant per part de les persones com de les comunitats religioses, 
mitjançant la millora del coneixement sobre la cultura i la realitat religiosa de Catalunya en el conjunt de tota la societat, la millora del diàleg interreligiós 
i el foment del rol integrador de les comunitats religioses en pro de la cohesió social. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Millorar les polítiques adreçades a garantir l'exercici del dret a la llibertat religiosa i fomentar el diàleg interreligiós (OE6.1) 
 1. Augmentar en un 5% la coordinació interdepartamental i en un 10% la participació en l’àmbit estatal o internacional 
 2. Mantenir la col·laboració, mitjançant convenis anuals, amb els departaments de Salut i Justícia i amb entitats religioses. 
 3. Mantenir les línies d’ajuts i subvencions perquè les entitats i comunitats fomentin el diàleg interreligiós i difonguin el fet religiós. 
 4. Augmentar en un 100% la presència institucional en actes, esdeveniments i celebracions rellevants de les diferents confessions religioses. 
 5. Incrementar en un 10% el nombre de candidatures presentades al Memorial Cassià Just. 
· Augmentar la cohesió social a través del foment del rol integrador de les comunitats religioses i de la difusió de la realitat religiosa a Catalunya 
(OE6.2) 
 1. Assolir la realització de dos cursos per a les entitats religioses sobre la gestió d’associacions i el teixit associatiu català. 
 2. Incrementar en un 10% l’assessorament a les entitats religioses en relació amb els tràmits legals i administratius. 
 3. Incrementar en un 25% la difusió de la temàtica relacionada amb els afers religiosos per mitjà dels canals de la DGAR. 

 4. Assolir la realització de 8 cursos per al personal al servei de les administracions públiques catalanes sobre el fet religiós i la gestió i de la 
diversitat religiosa. 

 5. Augmentar en un 10% el nombre d’actuacions de col·laboració assistència tècnica a ajuntaments per a la gestió de la diversitat religiosa. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

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

1. Nombre d'activitats de diàleg interreligiós subvencionades Nombre OE6.1 0,00 20,00 20,00

2. Nombre d'actes institucionals als quals ha assistit la DGAR Nombre OE6.1 200,00 36,00 72,00
3. Nombre de peticions d'assessorament ateses de les entitats 
religioses Nombre OE6.2 53,00 20,00 22,00

4. Nombre de peticions d'assessorament ateses de les 
administracions locals Nombre OE6.2 66,00 100,00 110,00

5. Nombre de cursos adreçats a entitats religioses sobre 
associacionisme i teixit associatiu Nombre OE6.2  2,00 2,00

6. Nombre de cursos adreçats a tècnics de l'administració local 
sobre gestió de la diversitat religiosa Nombre OE6.2 2,00 6,00 5,00 8,00

7. Nombre de candidatures presentades al guardó Memorial 
Cassià Just a la trajectòria d'una persona o entitat Nombre OE6.1 0,00 9,00 8,00 9,00

8. Nombre d'actuacions de caràcter transversal realitzades amb 
altres departaments o comissions estatals Nombre OE6.1 9,00 10,00 11,00 12,00

9. Nombre de reunions de coordinació amb els departaments Nombre OE6.1 5,00 10,00 7,00 8,00

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 264.800,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 735.000,00
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 999.800,00

 

Llocs de treball pressupostats del programa 0
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AGRUPACIÓ                                : Governació i Relacions Institucionals 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 324. Relacions amb les confessions religioses 
GESTOR DE PROGRAMA          : GO01. G.Vicepresidència i SG Governació i RI Subsector: GC 
 

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. Nombre de notícies difoses pels canals de la DGAR Nombre OE6.2 29,00 100,00 125,00

2. Nombre de convenis signats amb les entitats religioses i els 
departaments de Justícia i Salut Nombre OE6.1   4,00

3. Nombre d'actuacions de difusió realitzades relatives al Mapa 
de religions i l'Estadística de confessions Nombre OE6.2 2,00 1,00 4,00 10,00

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Establir ajuts a la recerca i subvencions per fomentar la relació entitats religioses/societat catalana i el diàleg interreligiós 
2. Organitzar cursos per a comunitats religioses (gestió d’associacions, teixit associatiu català). 
3. Coordinar l'assistència religiosa a presons i hospitals. 
4. Organitzar cursos de formació al personal de les administracions públiques catalanes i altres col·lectius específics 
5. Organitzar jornades i conferències sobre gestió de la diversitat religiosa a Catalunya 
6. Concedir un premi  per reconèixer el treball de persones, entitats o institucions en favor de la diversitat religiosa 
7. Promoure la coordinació amb els departaments de la Generalitat que tenen incidència en el fet religiós. 
8. Actualitzar Mapa Religions Catalunya i dur a terme el Baròmetre de la religiositat,Observança de la realitat religiosa a Catalunya 
  
 Per tal de completar la informació d’aquesta memòria es pot consultar la memòria d’encàrrec del programa 324 de l’agrupació d’Economia i 

Coneixement. 
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 264.800,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 735.000,00
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 999.800,00

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Governació i Relacions Institucionals 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 532. Societat digital 
 
Pla de Govern:  5.Agilitat i transparència de l'Administració (de la Generalitat) 
Pla Departamental: 3.Impulsar el desenvolupament de l'administració electrònica i de la interoperabilitat entre les diferents administracions públiques 

catalanes 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
La Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics en el sector públic de Catalunya, contribueix al procés de transformació de les 
administracions públiques catalanes i regula el paper dels mitjans electrònics per facilitar la consolidació d'un model propi d'administració electrònica 
que, a partir de l'ús dels mitjans electrònics, millori l'eficiència interna i faciliti la simplificació de les relacions interadministratives i les relacions amb la 
ciutadania. Aquesta norma té el seu complement en la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, que regula els drets i deures de la ciutadania respecte de l'Administració pública, els principis d'actuació amb mitjans electrònics, les 
mesures de simplificació administrativa, la finestreta única i el procediment administratiu que li és propi. A més, l'Acord de Govern de 3 de juny de 
2014, pel qual s'encarrega al Departament de Governació i Relacions Institucionals, el disseny, el desenvolupament,  la governança i l'impuls definitiu 
del pla de reforma de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, concreta un eix sobre govern digital i simplificació de la 
tramitació administrativa, que  inclou l'aprovació i desplegament de la llei de simplificació de la tramitació administrativa; el desplegament de l'Acord del 
Govern d'11 de febrer de 2014, d'aprovació de mesures i projectes corporatius a desenvolupar el 2014, i la planificació de l'agenda futura de govern 
digital. El programa posa a disposició dels organismes públics eines que facilitin l'impuls de l'ús dels mitjans electrònics. 
 

Població objectiu: 
El programa es dirigeix a la ciutadania en general –incloent-hi les empreses–, i a les administracions públiques catalanes. 

Descripció detallada de la necessitat: 
L'esforç que ha realitzat la Generalitat de Catalunya  per tal d'incorporar les noves tecnologies de la informació i comunicació en la prestació dels 
serveis públics, ens situa com una de les administracions públiques punteres a nivell estatal i comparables amb les administracions públiques del 
nostre entorn europeu. La majoria dels serveis es poden realitzar pel canal electrònic, i el nivell d'intercanvis d'informació amb altres administracions 
per substituir la presentació de certificats és molt elevada (l'any 2013 es van realitzar més de 10 milions de consultes mitjançant la plataforma  PICA). 
Per arribar a aquest nivell, s'han hagut de desenvolupar una sèrie de solucions corporatives (aprovades per Acord de Govern d'11 de febrer de 2014) 
que requereixen del seu manteniment i adaptació a les noves necessitats. 
A més, l'eix 5 del Pla de Reforma de l'Administració (Govern digital i simplificació en la tramitació administrativa), incorpora tota una sèrie de mesures 
tendents a actuar com una "Administració sense papers". Aquestes mesures abasten tant les pròpies solucions tècniques (els projectes corporatius de 
l'Acord de Govern de l'11 de febrer de 2014)  com les adaptacions normatives i organitzatives necessàries per incorpora-les en el dia a dia de 
l'Administració i, per tant, cal destinar els recursos necessaris per a la seva evolució i implantació. 
 

Marc regulador del programa: 
Decret 184/2013, de 25 de juny, de reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals. Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels 
mitjans electrònics en el sector públic de Catalunya. Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a 
l'Administració de la Generalitat. Estatuts del Consorci AOC. Acord del Govern 12/06/2012, pel qual es fixa el termini màxim per possibilitar l'inici dels 
procediments administratius per mitjans electrònics. 
Acord de Govern de 5/06/2012 sobre la reutilització dels sistemes d'informació i de les aplicacions informàtiques. Acord del Govern de 3 de juny de 
2014, pel qual s'encarrega el DGRI el desenvolupament de l'eix 5 del Pla de Reforma de l'Administració. 
Missió 
Impulsar i col·laborar en l'ús dels mitjans electrònics en les administracions públiques catalanes mitjançant les actuacions jurídiques, organitzatives, 
tecnològiques i de suport, amb l'objectiu d'oferir uns serveis públics més àgils i accessibles a ciutadans, empreses i organitzacions, tot garantint-ne la 
qualitat i seguretat. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Millorar les condicions i mitjans amb què la ciutadania es relaciona amb l'administració pel canal electrònic mitjançant les plataformes i les eines 
corporatives (OE3.1) 
 1. Aconseguir que el 50% dels serveis adreçats a la ciutadania es pugui iniciar electrònicament. 
· Millorar l'intercanvi d'informació per mitjans telemàtics entre les administracions públiques per potenciar-ne l'eficiència (OE3.2) 
 1. Incrementar en 3 l’oferta de productes del Catàleg de dades i documents electrònics. 
 2. Incrementar un 50% el consum del Catàleg de dades i documents electrònics per part de la Generalitat. 
 3. Aconseguir oferir 20 nous tràmits de la Generalitat a les administracions públiques catalanes a través de l’EACAT. 
· Aconseguir el ple desenvolupament de l'administració electrònica garantint la seguretat jurídica i tècnica en les transaccions i generant confiança en 
els usuaris (OE3.3) 
 1. Incrementar un 10% l’ús dels diferents serveis comuns de certificació electrònica oferts pel Consorci AOC. 
 2. Incrementar un 10% l’ús dels diferents serveis comuns d’administració electrònica oferts pel Consorci AOC. 
· Millorar el suport als departaments en els projectes de reorganització i ús intensiu de les tecnologies de la informació (OE3.4) 
 1. Aconseguir disposar de fins a 8 eines comunes per a l’ús dels mitjans electrònics. 
 2. Incrementar un 60% la utilització dels mòduls comuns de la PICA. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

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

1. Nous tràmits oferts per la Generalitat a les administracions 
públiques catalanes incorporats anualment a l'EACAT Nombre OE3.2   20,00

2. Nombre de productes d'interoperabilitat donats d'alta al 
Catàleg de dades i documents electrònics Nombre OE3.2 24,00 23,00 25,00 28,00

3. Consum de productes d'interoperabilitat en la PICA En 
milions OE3.2 4,50 7,70 8,10 12,15

4. Nombre de certificats digitals emesos per tipus d'EC i per 
perfil de certificat Nombre OE3.3 407.000,00 516.563,00 450.000,00 525.000,00

5. Nombre de tramitacions interadministratives realitzades Nombre OE3.3 175.313,00 282.845,00 200.000,00 350.000,00

6. Nombre de notificacions electròniques realitzades Nombre OE3.3 71.039,00 214.537,00 150.000,00 250.000,00
7. Nombre d'ens locals que utilitzen el servei de perfil de 
contractant que ofereix el Consorci AOC Nombre OE3.3 604,00 654,00 640,00 700,00

8. Percentatge de tràmits i serveis electrònics en la plataforma 
corporativa de tramitació, adreçats a la ciutadania % OE3.1 40,00 37,00 64,00 50,00

9. Nombre de mòduls comuns corporatius disponibles a la 
Generalitat mitjançant la PICA Nombre OE3.4 11,00 6,00 10,00 8,00

10. Consum dels mòduls comuns disponibles a la Generalitat 
mitjançant la PICA 

En 
milions OE3.4 1,50 0,95 1,42 2,27

11. Nombre de nous serveis d'administració-e oferts a les 
administracions públiques catalanes Nombre OE3.3 4,00 2,00 1,00 1,00

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 3.667.787,46
2 Despeses corrents de béns i serveis 6.692.333,05
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 755.579,00
6 Inversions reals 977.562,15
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 12.093.261,66

 

Llocs de treball pressupostats del programa 71
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AGRUPACIÓ                                : Governació i Relacions Institucionals 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 532. Societat digital 
GESTOR DE PROGRAMA          : GO01. G.Vicepresidència i SG Governació i RI Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Millorar l'intercanvi d'informació per mitjans telemàtics entre les administracions públiques per potenciar-ne l'eficiència (OE3.2) 
 1. Incrementar en 3 l’oferta de productes del Catàleg de dades i documents electrònics. 
 2. Incrementar un 50% el consum del Catàleg de dades i documents electrònics per part de la Generalitat. 
 3. Aconseguir oferir 20 nous tràmits de la Generalitat a les administracions públiques catalanes a través de l’EACAT. 
· Aconseguir el ple desenvolupament de l'administració electrònica garantint la seguretat jurídica i tècnica en les transaccions i generant confiança en 
els usuaris (OE3.3) 
 1. Incrementar un 10% l’ús dels diferents serveis comuns de certificació electrònica oferts pel Consorci AOC. 
 2. Incrementar un 10% l’ús dels diferents serveis comuns d’administració electrònica oferts pel Consorci AOC. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

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

     

     

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Transferència de recursos. El detall dels indicadors i les activitats cal consultar-lo a la memòria del centre gestor 7210 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

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 7.261.894,85
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 977.562,15
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 8.239.457,00

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0


