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AGRUPACIO                                : Governació i Relacions Institucionals 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 122. Formació i selecció del personal i recerca 
 
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:
Un dels puntals bàsics per a la modernització de l'Administració i la prestació de serveis públics de qualitat és la inversió en el seu capital humà 
mitjançant la formació. En aquest sentit, cal que els empleats/ades públics es formin per obtenir nous coneixements, per desenvolupar habilitats i per 
garantir una cultura i uns valors comuns de servei públic. Cal mantenir o elevar el nivell de qualitat formativa amb els recursos disponibles, tot assajant 
noves metodologies, innovant en els recursos i prioritzant continguts i destinataris. També és necessari incrementar les relacions internacionals per 
involucrar-se en projectes internacionals de millora i potenciar les xarxes de col·laboració. I, atès que l'entorn econòmic i social  actual canvia 
contínuament, l'Administració ha de dur a terme una recerca que aporti propostes pràctiques que innovin i adaptin els serveis públics a les noves 
necessitats. Cal el disseny i la innovació en els processos de selecció dels empleats públics i vincular-los a les formacions específiques, sota criteris de 
igualtat, mèrit, capacitat i concurrència i millorar les seves competències i habilitats per que es puguin adaptar a nous reptes al lloc de treball. 
 

Població objectiu: 
Aquest programa s'adreça de manera general i prioritària a tots els empleats/ades de les administracions públiques catalanes, incloses les persones 
que treballen en l'anomenat sector públic. Es tracta, per tant, del personal funcionari, laboral, eventual i dels càrrecs polítics al servei de les 
administracions territorials catalanes (Generalitat i Administració local) i de les universitats. L'EAPC ofereix també el seus serveis, mitjançant convenis 
de col·laboració, a altres col·lectius com són els estudiants dels últims cursos de carrera, els càrrecs electes i els membres del Parlament, entre 
d'altres. Així mateix, l'abast de la selecció pot tenir un espectre més ampli, com és tota la ciutadania en processos d'accés a la condició d'empleat 
públic. 
Descripció detallada de la necessitat: 
L'activitat de l'EAPC es destina a cobrir les següents necessitats: una funció pública professionalitzada; la professionalització dels directius/ives; la 
reforma de la funció pública; la racionalització de l'Administració; i la recerca i la innovació al sector públic.  Així mateix, l'activitat de l'EAPC s'orienta a 
l'assoliment dels objectius següents: 
Potenciar la formació a mida. 
Tenir cura de la formació bàsica com a suport a la implantació de la carrera professional. 
Incidir i assessorar en programes formatius transversals per millorar les habilitats dels nostres empleats/ades públics en matèries com les 
competències lingüístiques, els coneixements informàtics, els valors públics i el desenvolupament de l'Administració. 
Aconseguir una formació més propera als seus destinataris amb l'abaratiment de costos, mitjançant el foment de la formació en modalitat virtual. 
Incrementar les aptituds i habilitats directives dels comandaments i directius/ives públics en temes com la planificació, la gestió i el control de les 
xarxes en el context de l'externalització, la direcció amb ajut de les tecnologies de la informació i la comunicació, i la gestió de la transversalitat 
derivada de la participació ciutadana, model de direcció d'agències executives, etc. 
Incidir, mitjançant la recerca, en la simplificació burocràtica, en la rapidesa en la consecució dels objectius i amb menors costos, sense menystenir les 
garanties jurídiques. El Pla de recerca i innovació 2010-2013, encara vigent, en una anàlisi DAFO, indica que cal promoure la innovació en els serveis 
públics i en el Govern perquè partim d'un context exigent per als serveis públics, en el qual s'observa actualment el següent: Oportunitat i necessitat 
que la innovació generi serveis adaptats a noves mancances i arrossegui sectors econòmics. 
Necessitat de millorar la planificació i els instruments d'innovació en els serveis públics. 
Insuficient incorporació dels serveis públics a l'agenda i les polítiques d'R+D+I. 
Increment de les possibilitats innovadores i les sinergies intersectorials. 
Complexitat progressiva en el disseny de polítiques, presa de decisions i implementació que implica un ús del coneixement i la ciència que afronten els 
governs. 
Capacitat de les regulacions aprovades pel Govern per induir activitats, productes i serveis innovadors. 
Aprofundir als processos selectius de promoció interna amb la finalitat de prioritzar el mèrit i la capacitat per permetre el desenvolupament d'habilitats. 
 

Marc regulador del programa: 
Llei 4/1987, de 24 de març, l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Decret 407/2011, de 15 de novembre de reestructuració de l'Escola 
d'Administració Pública de Catalunya. Decret 184/2013, de 25 de juny, de reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals. 
Pla de Recerca i Innovació 2010-2013 (prorrogat). Decret 123/1997,de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de 
treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 

Missió 
Millorar i innovar les administracions públiques catalanes mitjançant la recerca i difusió de matèries relacionades amb l'Administració Pública, la 
formació i selecció dels empleats/ades públics i del personal directiu, el disseny de plans de formació a mida, i l'organització i administració de proves i 
cursos selectius o complementaris de formació, amb l'objectiu d'oferir un servei públic de qualitat que satisfaci les demandes dels ciutadans i 
ciutadanes que s'adrecin a l'Administració pública, així com garantir una cultura i uns valors compartits de servei públic. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Millorar la recerca de l'EAPC al servei de les administracions públiques catalanes (OE2.3) 
 1. Assolir un mínim de 10 publicacions en versió digital dels treballs de recerca i mestratge, estudis i projectes. 
 2. Assolir un mínim de 7 actuacions formals i institucionals amb diferents organismes internacionals. 
· Millorar la formació contínua general, i la formació directiva en particular, de les persones al servei de les administracions públiques de Catalunya 
(OE2.4) 

 1. Assolir un mínim de 7 actuacions relacionades amb el canvi d’enfocament de la gestió de la formació cap a la gestió de l’aprenentatge a la 
Generalitat. 

 2. Assolir que un 10% de les activitats que realitza l’EAPC incorporin l’avaluació de la transferència dels aprenentatges al lloc de treball. 
· Millorar els processos de selecció del personal de l'Administració local i els processos de selecció i provisió del personal de l'Administració de la 
Generalitat (OE2.6) 
 1. Assolir la prestació del 10% de suport tècnic en els processos selectius i de provisió dels ens locals. 
 2. Assolir un nivell de satisfacció general dels processos selectius (departaments i aspirants) del 6,5 (en una escala de l’1 al 10). 

 3. Assolir un nivell de satisfacció de l’avaluació per part dels tribunals de selecció sobre els processos de selecció de 2,5 (en una escala de l’1 
al 3). 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

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

1. Percentatge d'activitats que realitza l'EAPC que incorpori 
avaluació de la transferència de coneixement % OE2.4 13,21 35,00 10,00

2. Nivell de satisfacció general dels processos selectius Nombre OE2.6  6,50 6,50
3. Nombre d'actuacions relacionades amb el canvi 
d'enfocament de la gestió de la formació cap a la gestió de 
l'aprenentatge 

Nombre OE2.4   7,00

4. Nivell de satisfacció de l'avaluació per part dels tribunals de 
selecció sobre els processos de selecció Nombre OE2.6   2,50

5. Percentatge de suport tècnic en els processos selectius i de 
provisió dels ens locals % OE2.6 7,00 9,00 10,00 10,00

6. Nombre de treballs, estudis i projectes publicats en versió 
digital Nombre OE2.3 13,00 25,00 10,00

7. Nombre d'actuacions amb organismes internacionals Nombre OE2.3 10,00 7,00 7,00

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 3.525.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 6.083.131,42
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 250.010,00
6 Inversions reals 25.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 8.000,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 9.891.141,42

 

Llocs de treball pressupostats del programa 83
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AGRUPACIÓ                                : Governació i Relacions Institucionals 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 122. Formació i selecció del personal i recerca 
GESTOR DE PROGRAMA          : GO03. Secr. de Coop. i Coord. Admin. Locals Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Millorar els processos de selecció del personal de l'Administració local i els processos de selecció i provisió del personal de l'Administració de la 
Generalitat (OE2.6) 
 1. Assolir la prestació del 10% de suport tècnic en els processos selectius i de provisió dels ens locals. 
 2. Assolir un nivell de satisfacció general dels processos selectius (departaments i aspirants) del 6,5 (en una escala de l’1 al 10). 

 3. Assolir un nivell de satisfacció de l’avaluació per part dels tribunals de selecció sobre els processos de selecció de 2,5 (en una escala de l’1 
al 3). 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

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

     

     

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. El detall dels indicadors i les activitats cal consultar-lo a la memòria del centre gestor 6030, receptor dels recursos. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

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 207.899,92
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 207.899,92

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Governació i Relacions Institucionals 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 711. Suport financer de la Generalitat als ens locals 
 
Pla de Govern:  6.Desenvolupament sostenible i cohesió territorial 
Pla Departamental: 4.Potenciar l'equilibri i la cohesió territorial mitjançant polítiques de cooperació econòmica, tècnica i d'assistència jurídica 

adreçades als ens locals 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
D'acord amb el mandat constitucional, que recull l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, el FCL representa la participació dels ens locals en els ingressos 
de la Generalitat i en aquest sentit, el FCL és, en tots els casos, i especialment per a les comarques (que no compten amb cap altra font de 
finançament incondicional), indispensable per mantenir el nivell de prestacions de serveis a la ciutadania que són competència dels ens locals. L'import 
a què ascendeixen aquestes participacions i els criteris de repartiment del Fons entre els ens es fixa cada any per la llei anual de pressupostos de la 
Generalitat, mentre que una resolució de distribució per a cada tipus d'ens en concreta l'import a títol individual. 
A més del FCL, el programa inclou els fons al Conselh Generau d'Aran per al finançament de les seves pròpies competències i les que li han estat 
traspassades. 
Amb el programa també es fa front a una altra necessitat important dels ens locals com són les compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments 
de fins a 2.000 habitants perquè, amb càrrec als pressupostos de la Generalitat, abonin retribucions als càrrecs electes locals d'aquests ens per 
l'exercici adient de les seves funcions de direcció i impuls del municipi. 
 

Població objectiu: 
La població objectiu del programa són els ens locals de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats i EMD). 

Descripció detallada de la necessitat: 
La font de finançament principal dels ens locals per poder prestar els serveis a la ciutadania ve donada pel FCL, que representa la participació dels ens 
locals en els ingressos de la Generalitat, i que es distribueix cada any d'acord amb els criteris que es fixen a la llei anual de pressupostos. Aquest és 
l'actual sistema bàsic de finançament dels ens locals. L'actual escenari de crisi econòmica i de necessitat de contenció de la despesa no permet dur a 
terme, com els exercicis anteriors a l'esclat de la crisi financera global, una política expansiva destinada a aconseguir un millor finançament de les 
hisendes locals. El projecte de llei d'hisendes locals catalanes, en procés d'elaboració, abordarà de forma definitiva el sistema de finançament dels ens 
locals. 
Com s'ha esmentat, el programa es destina també a donar suport als ajuntaments en el desenvolupament de les tasques dels càrrecs electes. En 
aquest sentit, mitjançant una convocatòria d'ajuts als ens locals perquè retribueixin compensacions econòmiques als càrrecs electes es vol donar 
suport a la tasca i la professionalització dels alcaldes i alcaldesses dels municipis amb l'objectiu de fomentar l'accés a l'activitat política i dignificar la 
dedicació dels càrrecs electes locals. 
 

Marc regulador del programa: 
La Constitució espanyola, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, el Decret legislatiu 2/2003 (art. 197 i 198), pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
El Decret 69/2008, d'1 d'abril, de regulació del sistema de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a 
determinats càrrecs electes locals. 
 

Missió 
Dotar als ens locals, i especialment als municipis més petits, en la mesura de les possibilitats econòmiques existents, dels recursos necessaris per 
mantenir un nivell de prestacions que contribueixi a la qualitat de vida del conjunt dels ciutadans de Catalunya, mitjançant la participació dels ens locals 
en els ingressos de la Generalitat, l'avançament en el coneixement de la realitat de les infraestructures i equipaments municipals, i el foment de 
l'eficiència i la racionalització dels recursos. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Millorar l'eficiència i la qualitat dels serveis oferts als ens locals mitjançant la implementació de mecanismes de relació i coordinació (OE4.1) 
 1. Assolir la millora del  50% dels sistemes d’informació relacionats amb els ens locals existents a la DGAL . 
 2. Assolir la delimitació complerta del 85% dels municipis catalans. 
 3. Assolir la creació d’una base de dades de les places reservades i dels funcionaris amb habilitació de caràcter estatal a Catalunya. 
· Aconseguir el desenvolupament del marc normatiu adequat als governs locals i fomentar la participació del món local en les polítiques de la 
Generalitat (OE4.2) 
 1. Assolir l’elaboració de l’avantprojecte de llei d’hisendes locals catalanes. 
 2. Assolir que el Registre dels Ens Locals estigui permanentment actualitzat. 

 3. Assolir l’elaboració de l’avantprojecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’administració de la generalitat i dels governs 
locals de Catalunya 

· Millorar les polítiques que afavoreixin la suficiència financera dels ens locals amb atenció a la seva diversitat (OE4.3) 
 1. Assolir la dignificació de la tasca municipal i de servei, de determinats càrrecs electes 
 2. Assolir l’elaboració d’una nova ordre d’ajuts extraordinaris 
 3.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

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

1. Percentatge de sistemes d'informació de la DGAL que s'han 
millorat % OE4.1 50,00 50,00 50,00

2. Elaboració de l'avantprojecte de llei de simplificació de 
l'activitat administrativa de l'administració 

Sí(1)/No
(0) OE4.2  1,00 1,00

3. Nombre de projectes normatius tramitats relacionats amb els 
ens locals Nombre OE4.2   1,00

4. Nombre de projectes normatius relacionats amb la suficiència 
financera dels ens locals Nombre OE4.3   2,00

5. Elaboració de les convocatòries del Programa Operatiu 2014-
2020 FEDER Nombre OE4.3   1,00

     

     

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 442.874,85
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 152.301.423,54
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 152.744.298,39

 

Llocs de treball pressupostats del programa 0
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AGRUPACIÓ                                : Governació i Relacions Institucionals 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 711. Suport financer de la Generalitat als ens locals 
GESTOR DE PROGRAMA          : GO03. Secr. de Coop. i Coord. Admin. Locals 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. Elaboració d'un mapa d'aplicatius i bases de dades de la 
DGAL 

Sí(1)/No
(0) OE4.1  1,00 1,00

2. Elaboració d'una base de dades d'habilitats estatals Sí(1)/No
(0) OE4.1  1,00 1,00

3. Percentatge de municipis amb la delimitació territorial 
completada % OE4.1  35,00 85,00

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Elaborar un mapa de relacions i informacions compartides amb els diferents departaments 
2. Definir el procés òptim de les convocatòries d’ajuts i subvencions, com també la revisió i l’acord de simplificació d’aquest procés 
3. Elaborar un mapa/matriu de les diferents aplicacions i bases de dades que es fan servir a la DGAL 
4. Crear un grup de treball per dissenyar una base de dades dels habilitats i diagramar els processos relacionats. 
5. Elaborar la memòria de la modificació del Decret que regula el RELC. 
6. Elaborar la memòria de la modificació del Decret 244/2007. 
7. Elaborar la memòria de la modificació del Decret regulador de compensació de càrrecs electes. 
8. Elaborar la proposta de nova ordre d’ajuts extraordinaris 
9. Gestionar, tramitar i coordinar els expedients de les convocatòries del FEDER 
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 442.874,85
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 152.301.423,54
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 152.744.298,39

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
 



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

 

144 

 

AGRUPACIO                                : Governació i Relacions Institucionals 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 713. Suport a obres i serveis dels ens locals 
 
Pla de Govern:  6.Desenvolupament sostenible i cohesió territorial 
Pla Departamental: 4.Potenciar l'equilibri i la cohesió territorial mitjançant polítiques de cooperació econòmica, tècnica i d'assistència jurídica 

adreçades als ens locals 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
D'acord amb la Llei 23/1987, de 23 de desembre, correspon a la Generalitat, mitjançant el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (en endavant, 
PUOSC), planificar la cooperació econòmica de les inversions locals per a la realització de les obres i la prestació dels serveis de competència 
municipal que estableixen els articles 66 i 67 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, preferentment els que determina de caràcter mínim i obligatori. 
Segons això, amb aquest programa es pretén dur a terme una col·laboració planificada amb els ens locals per a la realització de les obres i la dotació 
d'equipaments que requereixen. Així mateix, el PUOSC per als anys 2014 i 2015 inclou, per primera vegada, les despeses corrents de reparacions, 
manteniment i conservació, previstes a la classificació econòmica de l'estructura dels pressupostos locals. 
Per últim, el programa també inclou recursos per finançar les actuacions inversores en infraestructures locals afectades per situacions excepcionals o 
derivades per situacions de caràcter catastròfic. 
 

Població objectiu: 
La població objectiu del programa són els ens locals de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats i EMD). 

Descripció detallada de la necessitat: 
La Generalitat de Catalunya va assumir l'exercici de la competència transferida en matèria de cooperació econòmica a les obres i els serveis de 
competència municipal l'any 1980 i, en aquest sentit, el PUOSC ha representat una eina fonamental per donar suport als ajuntaments en la prestació 
de serveis a la ciutadania. 
Actualment, està vigent el període 2008-2012 del PUOSC, el qual, mitjançant el programa general i els programes específics gestionats pel 
Departament de Governació i Relacions Institucionals es financen les actuacions inversores en obres i serveis de competència municipal. 
El 2014 es va iniciar un nou programa PUOSC per al període 2014-2015 que, d'acord amb el que estableix el Decret 104/2014, de 22 d juliol, pel qual 
s'aproven determinades mesures en relació amb les anualitats 2014 i 2015 del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, tan sols preveu la línia de 
subvencions per a despeses de reparació, manteniment i conservació de les inversions ja realitzades. 
Finalment, el programa pressupostari proporciona recursos per atendre, mitjançant la concessió de subvencions directes, les actuacions inversores 
dels ens locals per pal·liar els danys ocasionats per esdeveniments de naturalesa catastròfica i excepcional. 
 

Marc regulador del programa: 
Llei 23/1987, de 23 de desembre, per la qual s'estableixen els criteris de finançament del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya. Reglament (CE) núm. 
1083/2006 del Consell, d'11 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions generals relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons 
social europeu i al Fons de cohesió. 
 

Missió 
Planificar la cooperació econòmica en les inversions locals i col·laborar en el restabliment de les obres i la prestació de serveis locals afectats per 
situacions de catàstrofe, urgents o excepcionals, tot fomentant l'eficàcia i la racionalització dels recursos, amb la finalitat de contribuir al reequilibri 
territorial de Catalunya. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Millorar la dinamització i l'equilibri territorial mitjançant la inversió en obres i serveis al món local (OE4.4) 
 1. Assolir el 50% del finançament de les obres incloses en el PUOSC 2008-2012. 
 2. Cobrir el 70% de la demanda del PUOSC en relació a les sol·licituds presentades 2008-2012. 
 3. Assolir la liquidació del 100% del període 2004-2007 del PUOSC. 
 4. Assolir la revocació del 100% de les subvencions d'actuacions PUOSC 2008-2010 no finalitzades. 
 5. Assolir la tramitació del 60% de l’import de la bestreta de la línia de manteniment del PUOSC 2015. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

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

1. Grau de finançament de les obres incloses en el PUOSC 
2008-2012 % OE4.4 55,60 0,00 50,00 50,00

2. Demanda assolida pel PUOSC en relació a les sol·licituds 
presentades 2008-2012 % OE4.4 71,60 0,00 60,00 70,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

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 11.250.000,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 8.509.801,02
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 19.759.801,02

 

Llocs de treball pressupostats del programa 0
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AGRUPACIÓ                                : Governació i Relacions Institucionals 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 713. Suport a obres i serveis dels ens locals 
GESTOR DE PROGRAMA          : GO03. Secr. de Coop. i Coord. Admin. Locals 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. Liquidació del 100% del període 2004-2007 del PUOSC Sí(1)/No
(0) OE4.4   1,00

2. Revocació del 100% de les subvencions d'actuacions del 
PUOSC 2008-2010 no finalitzades 

Sí(1)/No
(0) OE4.4   1,00

3. Tramitació del 60% de l'import de la bestreta de la línia de 
manteniment del PUOSC 2015 

Sí(1)/No
(0) OE4.4   1,00

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Gestionar i tramitar el 60% de l’import de la bestreta de la línia de manteniment del PUOSC 2015. 
2. Gestionar i tramitar les revocacions de les subvencions d'actuacions PUOSC 2008-2010 no finalitzades. 
3. Fer el control i seguiment de la liquidació del període 2004-2007 del PUOSC. 
4. Gestionar l’execució de la demanda del PUOSC en relació a les sol·licituds presentades 2008-2012. 
5. Gestionar i tramitar els convenis de finançament del PUOSC amb les diputacions provincials. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

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 11.250.000,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 8.509.801,02
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 19.759.801,02

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
 




