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AGRUPACIO                                : Empresa i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals 

Pla de Govern:  2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones 
Pla Departamental: 13.Millorar l'eficàcia de l'estructura administrativa i orientar l'activitat administrativa en la millora de l'activitat econòmica 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
El programa Direcció i administració generals conté les despeses vinculades als serveis interns de tipus administratiu i organitzatiu que per raons 
d'economies de gestió i organitzatives són prestats de forma centralitzada i amb caràcter transversal. 
En aquest programa es consignen les despeses relacionades amb el personal (remuneracions, formació, prevenció de riscos laborals, etc.) que no són 
directament imputables a programes finalistes específics i les despeses de funcionament de les unitats de caràcter transversal que donen suport a la 
resta d'unitats que gestionen programes de tipus finalista. El Departament d'Empresa i Coneixement té com a finalitat impulsar i promoure la 
recuperació de l'activitat econòmica a Catalunya. El Departament té assumides les competències en comerç interior i artesania, cambres de comerç, 
consum, turisme, indústria, seguretat industrial, energia i mines, innovació, internacionalització de I'empresa catalana, emprenedoria, universitats, 
qualitat del sistema universitari, foment de la recerca, i finalment, beques que no siguin competència del Departament d'Ensenyament. 

Població objectiu: 
El personal del Departament i les seves entitats. 

Descripció detallada de la necessitat: 

La despesa en l'actual conjuntura econòmica, afectant de ple les empreses i els nivells d'ocupació, així com la situació financera de la Generalitat de 
Catalunya, comporten que el Departament hagi d'optimitzar al màxim els recursos disponibles, així com procurar un marge d'estalvi tant en el seu 
procés de reordenació interna com en el seu funcionament ordinari. Aquest estalvi s'haurà d'assolir amb la racionalització d'espais i recursos materials, 
la simplificació de circuits i canals de comunicació interns. 
La complexitat organitzativa del Departament exigeix un esforç important de coordinació, d'impuls i de lideratge per part de la direcció i, a nivell 
d'unitats, de la Secretaria General i de la Direcció de Serveis, en tant que elements de gestió transversal, així com d'aquelles entitats amb una certa 
autonomia de gestió en l'àmbit dels serveis comuns. 
En aquest context d'austeritat, s'han concentrat els recursos disponibles a continuar impulsant el canvi de model de relació entre les empreses i 
l'administració de manera que es faciliti l'activitat econòmica, impulsant l'administració electrònica a través de la multicanalitat, i continuant amb la 
simplificació administrativa. 

Marc regulador del programa:
Decret 98/2016, de 19 de gener, de reestructuració parcial del Departament d'Empresa i Coneixement. Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, 
denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya Decret 63/2015, de 28 
d'abril, de reestructuració del Departament d'Empresa i Ocupació Llei 1/2003 d'universitats de Catalunya. Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, 
d'universitats.

Missió 
Dirigir els serveis generals, territorials, les persones adscrites al Departament i coordinar les unitats directives i les entitats del Departament mitjançant 
el suport administratiu, tècnic, econòmic i jurídic, tot optimitzant els criteris d'economia, eficàcia i eficiència per tal de prestar un servei de qualitat als 
ciutadans, empreses i clients interns, com també la gestió eficient dels recursos públics. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Aconseguir que l'administració pública esdevingui un instrument de creació de valor i que el retorn econòmic i social de les seves polítiques superi el 
seu cost (OE13.1) 
 1. Millorar les condicions d'avaluabilitat de les polítiques del Departament. 

2. Potenciar el plenari del Consell Català de l'Empresa com a òrgan de participació activa dels agents en la definició de les polítiques de suport 
a l'empresa. 

3. Desenvolupar el Conveni Marc 9/11/11 entre la Generalitat i el Consell General de Cambres mitjançant la signatura dels convenis
corresponents als àmbits del Departament i coordinar el desenvolupament de l'esmentat Conveni per part de la resta de Departaments. 

 4. Aprovar el projecte de Llei de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya. 
· Optimitzar els recursos humans i millorar la formació i les condicions de treball (OE13.2) 
 1. Elaborar i aplicar el pla anual de formació i reduir els dèficits formatius del personal del Departament. 
· Augmentar l'eficiència en la gestió del pressupost, compres i contractacions, espais de treball i serveis TIC (OE13.3) 
 1. Definir i desplegar el pla director de Processos i Administració Electrònica. 
 2. Desplegar el mapa de processos del Departament com a eina de gestió. 
 3. Implantar el pressupost base zero a les entitats adscrites al Departament. 
 4. Unificar la xarxa CPD del Departament. 
 5. Implantar al Departament la Governança TIC. 
· Optimitzar l'assistència a les unitats del Departament (OE13.4) 
 1. Assolir prop del 80% d'informes econòmics i pressupostaris favorables a les unitats i entitats del departament. 
· Millorar la seguretat i la salut dels treballadors/-ores del departament (OE13.5) 
 1. Aprovació del nou Pla de Prevenció del Departament. 

2. Avaluar periòdicament els riscos i les deficiències en matèria de seguretat, higiene, ergonomia i psicosociologia del personal i proposar-ne 
mesures correctores. 

 3. Revisar i actualitzar els plans d'autoprotecció, d'emergència i evacuació. 
· Vetllar pel compliment de les mesures de racionalització i simplificació del sector públic que depenen del Departament (OE13.6) 
 1. Iniciar mesures de racionalització en un mínim de 5 entitats adscrites a l'agrupació departamental. 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre cursos organitzats pel Departament Nombre OE13.2 239,00 275,00 110,00 110,00

2. Pla director processos i Administració Electrònica del 
Departament (processos simplificats) 

Nombre OE13.3 1,00 1,00 1,00 1,00

3. Mapa processos del Departament. Inventari de tràmits i 
serveis i, catàleg de formularis i documents de gestió 

Nombre OE13.3 0,50 2,00 1,00 1,00

4. Implantació de la governança TIC % OE13.3 100,00 100,00 100,00 100,00

5. Pla de prevenció en riscos laborals del Departament Nombre OE13.5 0,00 0,00 1,00 1,00

6. Avaluacions actualitzades Nombre OE13.5 26,00 12,00 15,00 15,00

7. Nombre d'actuacions desenvolupades per les entitats 
camerals en el marc del nou model de relació amb la 
Generalitat 

Nombre OE13.1 11,00 16,00 13,00 15,00

8. Nombre de processos de racionalització i simplificació iniciats Nombre OE13.4 47,00 43,00 10,00 25,00

9. Entitats del sector públic amb impacte de mesures de 
racionalització 

Nombre OE13.6  5,00 5,00

10. Percentatge d'informes favorables de contingut econòmic de 
les entitats del sector públic de l'agrupació que incorporen 
mesures d'eficiència econòmica i pressupostària 

% OE13.4  80,00 80,00

11. Nombre entitats de l'agrupació amb implantació del 
pressupost per actuacions 

Nombre OE13.3  3,00 3,00

12. Elaboració del projecte de Llei de les Cambres Oficials de 
Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya 

Sí(1)/No
(0) 

OE13.1   1,00

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 67.592.771,01
2 Despeses corrents de béns i serveis 25.619.829,09
3 Despeses financeres 36.000,00
4 Transferències corrents 546.466,00
6 Inversions reals 4.336.027,35
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 20.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 98.151.093,45

Llocs de treball pressupostats del programa 1.617
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AGRUPACIÓ                                : Empresa i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals 
GESTOR DE PROGRAMA          : 6800. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) Subsector: EDP 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Percentatge de validació de documentació per via telemàtica 
(AGAUR) 

% OE13.1 89,00 99,77 90,00 90,00

2. Valoració global per part dels usuaris de la gestió que es fa 
des de l'AGAUR (puntuació sobre 5) 

Nombre OE13.1 3,39 4,00 4,00

3. Nombre de funcionalitats o procediments implementats Nombre OE13.1 13,00 4,00 4,00

4. Actuacions de millora del sistema de gestió de la qualitat Nombre OE13.1 16,00 10,00 10,00

5. Grau d'implementació d'un sistema de tancament de 
convocatòries integral (puntuació sobre 3) 

Nombre OE13.1 2,00 4,00 4,00

6. Percentatge d'expedients amb morositat que es passen a la 
via de constrenyiment 

% OE13.1 100,00 60,00 70,00

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

10. Disminuir els fons propis negatius de l'AGAUR 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 2.785.513,64
2 Despeses corrents de béns i serveis 742.045,78
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 106.868,63
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 3.634.428,05

Llocs de treball pressupostats del gestor 63
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AGRUPACIÓ                                : Empresa i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 131. Relacions institucionals, memòria, pau i drets humans 
GESTOR DE PROGRAMA          : 6800. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) Subsector: EDP 

 MEMORIA D’ENCARREC       

       
 Descripció de l’encàrrec:   Encarregar a l’AGAUR la gestió de diverses convocatòries en matèria de relacions institucionals i 
qualitat democràtica 

 Servei o Entitat que efectua l’encàrrec:  EX03 - Secretaria Transparència i Govern Obert 

 Descripció del contingut de l’encàrrec:  Encarregar a l’AGAUR la gestió de diverses convocatòries en matèria de relacions 
institucionals i qualitat democràtica 

 Indicadors del gestor Unitat 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

Nombre d’institucions i/o entitats amb conveni/acord de col·laboració Nombre   4

   

   

   

   

   

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Encarregar a l’AGAUR la gestió de diverses convocatòries en matèria de relacions institucionals i qualitat democràtica 
2. La gestió de totes les fases del procés des de la convocatòria fins a la seva resolució, atorgament i pagament,  entre d’altres 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 500.000,00
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 500.000,00

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

 MEMORIA D’ENCARREC       

       
 Descripció de l’encàrrec:   Encarregar a l'AGAUR la gestió de diverses convocatòries en matèria de llibertat religiosa de les 
persones i de les comunitats religiosa de les persones i de les comunitats religioses 

 Servei o Entitat que efectua l’encàrrec:  GO01 - G. i SG Governació i Adm. Púb. i Habit. 

 Descripció del contingut de l’encàrrec:  Dur a terme la gestió de diverses convocatòries destinades a facilitar les condicions 
adients que garanteixin el dret de llibertat religiosa de les persones i de les comunitats religioses, millorar el diàleg 
interreligiós, i fomentar el rol integrador de les comunitats religioses per afavorir la cohesió social. 

 Indicadors del gestor Unitat 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

Nombre d’institucions i/o entitats amb conveni/acord de col·laboració Nombre   4

   

   

   

   

   

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

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 24.000,00
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 24.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Empresa i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 422. Educació universitària 

Pla de Govern:  2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones 
Pla Departamental: 11.Aconseguir un model universitari que opti per l'excel·lència, la captació de talent i la internacionalització, tot impulsant

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

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

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

Descripció detallada de la necessitat: 

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

Marc regulador del programa:
El programa es troba emmarcat, d'una banda, en la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i, per altra banda, en la LO 4/2007, de 12 
d'abril, per la qual es modifica la LO 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada pel Reial Decret- llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures 
urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu. 
Pel que fa a l'accés a la universitat, el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments 
universitaris oficial de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles. 

Missió 
Dotar Catalunya d'un sistema universitari competitiu i de qualitat pel que fa a la docència, l'estudi i la recerca, en el marc de l'Espai Europeu 
d'Ensenyament Superior (EEES), mitjançant la coordinació i promoció de les universitats, la dotació de recursos humans i infraestructures adequades, 
l'avaluació de la qualitat i l'aprofitament de les noves tecnologies, capaç de formar recursos humans d'elevada qualificació en resposta a les 
necessitats de capital humà dels diferents sectors productius tot garantint l'objectivitat en les condicions d'accés dels estudiants, per tal d'aconseguir 
que Catalunya sigui capdavantera en la societat del coneixement i del benestar. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Consolidar mecanismes de selecció de professorat (tenure track i senior) i flexibilitzar estructures docents, i contractació de personal docent 
(Desplegament del Programa Serra Hunter-PSH) (OE11.1) 
 1. Incrementar el nombre de contractes de professorat d'alta excel·lència en el marc del Pla Serra i Húnter. 

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

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

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

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

1. Acompanyar el procés de posada en marxa de l'oferta pilot de la doble titulació d'educació infantil i primària a les universitats que vulguin 
oferir-la. 

2. Facilitar la mobilitat internacional d'estudiants i de professorat, amb la finalitat de promoure experiències innovadores que contribueixin a la 
millora de la qualitat en la formació de mestres. 

· Fomentar la cooperació de les empreses i Universitats i millorar els mecanismes de transferència de coneixement a través de programes com el de 
Doctorats Industrials, el foment de la innovació i l'emprenedoria i la realització de pràctiques en empreses. (OE11.7) 
 1. Impulsar actuacions per desenvolupar projectes RDI en col·laboració público-privada en el marc de la formació doctoral. 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Percentatge de professorat contractat permanent respecte el 
professorat funcionari de les universitats 

% OE11.1 30,00 34,50 27,00 27,00

2. Màsters oficials amb 15 o menys estudiants de nou accés Nombre OE11.4 70,00   110,00

3. Màsters oficials amb 20 o menys estudiants de nou accés Nombre OE11.4 100,00 100,00 110,00

4. Nombre de professors contractats d'alta excel·lència Nombre OE11.5 490,00 526,00 590,00 616,00

5. Nombre de salons als quals es fa difusió del sistema 
universitari de Catalunya 

Nombre OE11.5 8,00 8,00 7,00 7,00

6. Estudiants matriculats per a la realització de les proves 
d'accés a la universitat 

Nombre OE11.6 39.828,00 36.527,00 36.800,00 37.000,00

7. Nombre d'estudiants que tramiten una preinscripció 
universitària

Nombre OE11.6 51.657,00 49.156,00 55.000,00 55.000,00

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 1.985.492,99
2 Despeses corrents de béns i serveis 2.360.739,35
3 Despeses financeres 100,00
4 Transferències corrents 796.312.114,07
6 Inversions reals 62.316,16
7 Transferències de capital 22.264.348,10
8 Variació d'actius financers 71.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 823.056.110,67

Llocs de treball pressupostats del programa 44
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AGRUPACIÓ                                : Empresa i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 422. Educació universitària 
GESTOR DE PROGRAMA          : 6800. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) Subsector: EDP 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

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

Nombre OE11.5 13,00 5,00 5,00

     

     

     

     

     

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

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 5.707.827,16
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 5.707.827,16

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Empresa i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 425. Beques i ajuts a l'estudi 

Pla de Govern:  2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones 
Pla Departamental: 11.Aconseguir un model universitari que opti per l'excel·lència, la captació de talent i la internacionalització, tot impulsant

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

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

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

Descripció detallada de la necessitat: 

Les beques i els ajuts a l'estudi són una de les peces clau per garantir la igualtat d'oportunitats en l'educació universitària, i una de les eines principals 
de què es pot dotar el sistema universitari per combatre tot tipus de desequilibris en aquest àmbit, ja siguin de tipus socioeconòmic, cultural, territorials 
o de gènere. Arran de la sentència STC 188/2001, de 20 de setembre, que reconeix a les comunitats autònomes competències pel que fa a la 
regulació i gestió de les beques a l'estudi en el marc de la normativa bàsica estatal, l'article 45 de la Llei Orgànica d'Universitats estableix que l'Estat ha 
de determinar la normativa bàsica sobre beques, sense detriment de les competències normatives i d'execució de les comunitats autònomes. Malgrat 
la sentència del Tribunal Constitucional, fins ara no ha estat possible l'efectivitat del traspàs. Des de la Generalitat de Catalunya es segueixen 
esmerçant esforços en aconseguir el traspàs efectiu de la competència de beques i ajuts a l’estudi, per tal de desenvolupar un sistema de beques i 
ajuts propis adaptats a la situació real de Catalunya. Malgrat això, i donat que aquest traspàs no s'ha dut a terme, des de l'any 2005 el Ministeri 
competent en matèria d'educació i la Generalitat de Catalunya han subscrit diversos convenis de col·laboració per tal què la gestió de les beques i 
ajuts a l'estudi destinats als estudiants universitaris amb domicili familiar a Catalunya, es dugui a terme a través de la Generalitat, concretament 
mitjançant l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). 
Aquesta col·laboració, es materialitza mitjançant la signatura, cada curs acadèmic, d'un conveni de col·laboració, i abasta la gestió, concessió i 
pagament de les beques i ajuts. 
D'altra banda, i mentre no es produeix el traspàs efectiu de la competència de beques i ajuts, la Generalitat de Catalunya, desenvolupa, amb recursos 
propis, una política complementària d'ajuts. El Decret 268/2016, de 5 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats 
públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2016-17 estableix a l'article 4 que, per tal de garantir el principi d'equitat, es 
destini el 25% dels ingressos addicionals recaptats a les convocatòries de beques Equitat. 

Marc regulador del programa:
El programa es troba emmarcat, d'una banda, en la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i, per altra banda, en la LO 4/2007, de 12 
d'abril, per la qual es modifica la LO 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, així com en el Reial Decret- llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures 
urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu. 
Pel que fa a les convocatòries de les beques Equitat, s'estableixen a l'art 4 del Decret 268/2016, de 5 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis 
acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la UOC per al curs 2016-17. 

Missió 
Dotar un sistema de beques i ajuts adaptat a la realitat socioeconòmica i territorial del país el qual garanteixi que cap estudiant universitari, que 
compleixi les condicions per cursar estudis universitaris amb aprofitament, no resti exclòs per raons econòmiques o territorials i, en conseqüència, es 
garanteixi la igualtat d'oportunitats en l'accés i la continuïtat dels estudis universitaris. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Dissenyar un Pla Integral de Beques, amb un nou model de preus, beques i ajuts, que garanteixin l'efectiva equitat en l'accés a l'ensenyament 
superior (OE11.8) 
 1. Fer efectiu el traspàs de competències per atorgar beques i ajuts als estudis universitaris. 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de beneficiaris de la convocatòria MOBINT Nombre OE11.8 2.003,00 2.166,00 1.900,00 1.900,00

2. Nombre de beneficiaris de la convocatòria APA Nombre OE11.8 285,00 320,00 290,00 290,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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 82.695.283,96
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 82.695.283,96

Llocs de treball pressupostats del programa 0
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AGRUPACIÓ                                : Empresa i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 425. Beques i ajuts a l'estudi 
GESTOR DE PROGRAMA          : 6800. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) Subsector: EDP 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Percentatge de revisió de les beques atorgades (AGAUR) % OE11.8 4,50 6,40 3,00 3,00

2. Disminuir el temps de gestió de convocatòries Mesos OE11.8 4,00 4,00 4,00

3. Nombre d'accions de difusió Nombre OE11.8 23,00 10,00 10,00

4. Percentatge de finançament anual aconseguit (anual previst 
100.000 euros) 

% OE11.8 344,40 100,00 100,00

     

     

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

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 82.695.283,96
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 82.695.283,96

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Empresa i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 571. Recerca i Desenvolupament 

Pla de Govern:  2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones 
Pla Departamental: 12.Desenvolupar polítiques de foment de la recerca i consolidació del sistema d'R+D encaminades a avançar cap a un model de 

creixement basat en el coneixement 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
Situar Catalunya en una posició avançada en l'àmbit de l'R+D, mitjançant el desplegament de polítiques públiques en sintonia amb el conjunt d'agents 
públics i privats destinades a promoure la societat del coneixement i l'esperit emprenedor, per tal d'aconseguir un desenvolupament econòmic 
sostenible que aporti benestar i cohesió social. 

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

Descripció detallada de la necessitat: 

L'esforç inversor de Catalunya en R+D és de l'1,47% del PIB (2014), valor encara un xic allunyat de l'objectiu genèric previst a l'Agenda 2020 de la 
Unió Europea (3% del PIB en el conjunt de la UE, 2% en el cas de l'Estat espanyol). 
La Generalitat de Catalunya manté el seu compromís d'impulsar una economia basada en el coneixement i, per tant, per a l'any 2017 es preveu seguir 
fomentant polítiques de consolidació del sistema d'R+D. 
Per a algunes actuacions i programes es preveu un increment en el finançament d'acord amb les prioritats establertes i els compromisos adquirits, 
però bàsicament es preveu la continuïtat en la major part dels casos. 
Els recursos humans són un dels eixos centrals del sistema català de ciència i tecnologia, i l'objectiu principal en aquest àmbit és millorar-ne tant la 
quantitat com la qualitat. L'any 2014 hi havia a Catalunya 3,4 investigadors/1000 habitants, xifra que estava lleugerament per sota de la mitjana 
europea UE-28 (3,57). Per tant, es manté la política d'impulsar la incorporació d'investigadors al sistema, fonamentalment en la fase postdoctoral, 
d'una banda, i a partir de la consolidació del programa ICREA, de l'altra. A més, s'impulsen altres programes de beques i contractes que han de 
permetre a Catalunya formar, captar i retenir investigadors de reconegut talent. 
El foment de la recerca a través de les universitats i els centres de recerca és un altre dels eixos de la política d'R+D de la Generalitat de Catalunya. La 
dotació i manteniment de bones estructures científiques és un requisit necessari per al desenvolupament d'una recerca de qualitat, millorant-ne 
l'eficiència i promovent aliances. 
Finalment, les grans instal·lacions científiques i tecnològiques cofinançades amb el Ministeri d'Economia i Competitivitat, tenen un impacte significatiu 
en l'entorn de la recerca i en l'activitat econòmica, per la qual cosa, es mantindran els compromisos adquirits per al 2017. 

Marc regulador del programa:
El programa es troba emmarcat en el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI), que posa la recerca i la innovació com a prioritats 
estratègiques fins al 2020. A més, tres dels vuit eixos estratègics de la proposta per l'Estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020) giren al voltant de 
l'R+D+I (Apostar per la formació de les persones per millorar l'ocupabilitat i la qualitat de l'ocupació, Promoure la reorientació estratègica de les 
empreses i Promoure l'emprenedoria). 
L'estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya  (RIS3CAT) és una de les principals línies d'actuació en el marc de 
l'ECAT 2020. 
Missió 
Promoure la recerca en l’àmbit públic i privat mitjançant una política pública de recerca que promogui una societat del coneixement i emprenedora per 
tal de situar el sistema català de recerca en una posició capdavantera a Europa. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Fomentar l’excel·lència del sistema català d'R+D mitjançant la formació i la captació d'investigadors, així com la seva mobilitat. (OE12.1) 
 1. Incorporar al sistema català d'R+D nous investigadors en etapa predoctoral. 
 2. Incorporar i estabilitzar nous investigadors en etapa postdoctoral al conjunt del sistema públic d'R+D. 
 3. Incorporar i retenir investigadors mitjançant convoc. internacionals, prioritzant el mèrit científic i l'excel·lència. 
 4. Impulsar la mobilitat d'investigadors i els programes Balsells-Generalitat de Catalunya en col·laboració amb la UCI, la UCB i la UCD 
· Impulsar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a 
Catalunya. (OE12.2) 
 1. Donar suport a les activitats de recerca de les universitats segons uns criteris objectius basats en els resultats de l'activitat de recerca. 
 2. Consolidar les grans instal·lacions conjuntament amb l'Estat. 
 3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació i internacionalització. 
 4. Aprofundir en el rendiment de comptes mitjançant l'avaluació dels centres del programa CERCA. 
· Afavorir la col·laboració científica i tecnològica, així com la transferència del coneixement científic a la societat i l'obertura de noves vies de cooperació 
entre el sector públic i el privat. (OE12.3) 
 1. Impulsar actuacions de divulgació de la cultura científica encaminades a millorar el reconeixement social de la ciència i crear vocacions 
 2. Impulsar actuacions en àmbits sectorials específics i donar suport a les xarxes de referència. 
 3. Impulsar les institucions del sistema català d'R+D orientades a la socialització de la ciència i la cooperació públic-privada.
 4. Impulsar accions per a la incorporació del personal investigador al sector privat. 
· Incrementar el suport als agents del sistema per d'impulsar-ne la internacionalització i alinear les estratègies catalanes de foment de l'R+D+I amb 
l'agenda europea Horizon 2020 (OE12.4) 
 1. Oferir instruments d'assessorament al sistema català d'R+D per tal d'atraure finançament europeu i promoure el lideratge català.
 2. Impulsar activitats de cooperació internacional en el marc de les universitats 
 3. Implementar l'Estratègia Regional d'Innovació per a l'Especialització Intel·ligent (RIS3CAT) 
· Dotar al sistema de R+D+I d'una governança eficaç i desenvolupar instruments de suport àgils, flexibles i útils. (OE12.5) 
 1. Desenvolupar i fer el seguiment del Pacte Nacional per a la Recerca Científica i Tecnològica 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre d'investigadors en procés de formació (predoc) 
incorporats a les universitats 

Nombre OE12.1 233,00 236,00 236,00 243,00

2. Nombre d'investigadors en procés de formació i post docs 
incorporats a les empreses 

Nombre OE12.1 84,00 71,00 221,00 300,00

3. Investigadors ICREA beneficiaris d'ajuts European Research 
Council respecte el total d'invest. beneficiaris catalans 

% OE12.1 45,00 51,20 43,00 30,00

4. Nombre de centres de recerca finançats Nombre OE12.2 20,00 21,00 20,00 20,00

5. Nombre de centres CERCA avaluats Nombre OE12.1  8,00 10,00

     

     

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 63.183.069,67
2 Despeses corrents de béns i serveis 16.137.942,64
3 Despeses financeres 1.119.517,78
4 Transferències corrents 71.087.270,18
6 Inversions reals 1.081.132,35
7 Transferències de capital 1.639.520,23
8 Variació d'actius financers 12.554.649,35
9 Variació de passius financers 4.789.149,42

Total despeses 171.592.251,62

Llocs de treball pressupostats del programa 1.398
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AGRUPACIÓ                                : Empresa i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 571. Recerca i Desenvolupament 
GESTOR DE PROGRAMA          : 6800. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) Subsector: EDP 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Percentatge d'avaluacions fetes per experts de fora del 
sistema científic català (AGAUR) 

% OE12.1 52,00 60,00 61,00

2. Percetatge d'avaluacions fetes per dones (AGAUR) % OE12.1 37,00 40,00 40,00

3. Grau d'implantació de serveis per mòbil (puntuació sobre 3) % OE12.1 3,00 50,00 70,00

     

     

     

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

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 28.151.865,58
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 600.000,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 28.751.865,58

Llocs de treball pressupostats del gestor 0


