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AGRUPACIO                                : Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals 

Pla de Govern:  3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica 
Pla Departamental: 1.Crear la direcció, organització i gestió dels serveis del Departament, per obtenir uns bons resultats en cadascun dels seus 

àmbits d'actuació 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
L'actual legislatura té com a objectiu establir les bases que facin possible la declaració de la independència de Catalunya, a partir de la creació d'unes 
estructures d'estat i de l'impuls d'un procés de desconnexió nacional i popular amb l'Estat espanyol. 
Perquè aquest objectiu de país sigui possible, cal reforçar la projecció exterior de Catalunya i assolir el seu reconeixement. El Govern de la Generalitat 
necessita el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparències per tal d'impulsar una política  catalana en relació amb el món i, 
en especial, amb la Unió Europea, que desenvolupi polítiques catalanes de cooperació al desenvolupament, potenciar la cultura de memòria històrica, 
pau i drets humans,  així com, coordinar la política catalana d'impuls al compliment dels drets i deures que estableix  la Llei de la transparència. 

Població objectiu: 
Conjunt de la ciutadania de Catalunya 

Descripció detallada de la necessitat: 

Catalunya ha de garantir la seva presència al món en tots els àmbits d'actuació i la seva constitució com a país representa tenir l'oportunitat de 
participar en la presa de decisions mundial com a membre de ple dret i defensar els interessos de Catalunya davant altres governs i organismes 
d'arreu del món. Així mateix, per mantenir els drets socials i econòmics de la Carta de drets fonamentals de la UE, cal impulsar actuacions que 
permetin continuar formant part de la UE. En aquest sentit, es creu convenient crear un nou departament dins de l'Administració de la Generalitat 
capaç de reforçar la projecció internacional de Catalunya, que ja s'estava duent a terme mitjançant la Secretaria d'Afers Exteriors, que depenia del 
departament de la Presidència, La construcció de Catalunya com a país requereix la participació en la construcció d'un ordre internacional més just, 
solidari i en pau. Per aquest motiu, cal que el nou estat desplegui una política pròpia en matèria de foment de la pau, cooperació al desenvolupament i 
solidaritat internacional. 
La creació del nou Estat ha de ser una oportunitat per crear una nova manera de fer política, on Administració i administrats, govern i ciutadania 
governin plegats, per aquest motiu el Departament és una clara aposta per implementar els principis fonamentals de la transparència, l'accés a la 
informació pública i el bon govern; l'aplicació correcta d'aquests principis ha de permetre avaluar la qualitat democràtica de les administracions 
públiques catalanes i assentar les bases de la transparència. 
També ha ser una oportunitat per crear un país amb un model de producció i consum més eficient, respectuós amb el medi ambient i amb consciència 
social, que incrementi la competitivitat  de l'economia. 

Marc regulador del programa:
Estatut d’autonomia de Catalunya; Decret 45/2016, del 19 de gener, d’estructuració del Departament d’Afers Exteriors i Relacions Institucionals i 
Transparència. 

Missió 
 Crear el departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exterior i Transparència per tal que Catalunya reforci la seva política exterior, sigui 
reconeguda internacionalment i que el país esdevingui  un model en transparència, valors socials i sostenibilitat. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Assolir la coordinació organitzativa de les unitats directives del Departament (OE1.1) 
 1. Planificar i estructurar els serveis centrals del Departament. 
 2. Implantar procediments i circuits i l’administració electrònica en el Departament. 
 3. Crear eines de difusió de la informació i de projecció del Departament 
· Optimitzar els recursos humans i pressupostaris del Departament (OE1.2) 
 1. Dotar de personal les unitats del Departament, especialment els serveis centrals 
 2. Dotar el Departament del recursos pressupostaris suficients per fer front a totes les necessitats 
 3. Executar eficaçment el pressupost 

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

1. Notícies de premsa elaborades i difoses Nombre OE1.1  450,00 350,00

2. Mitjana de visitants per dia als webs del Departament Nombre OE1.1   1.300,00

3. Nombre de seguidors de tots els twitters de què disposa el 
Departament 

Nombre OE1.1   35.000,00

4. Nombre de disposicions normatives a tramitar al SIGOV Nombre OE1.1   40,00

5. Nombre de nomenaments de personal Nombre OE1.2   100,00

6. Nombre de concursos de mèrits i capacitats Nombre OE1.2   25,00

7. Nombre de tràmits electrònics nous implantats el 2017 Nombre OE1.1   10,00

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 15.609.997,80
2 Despeses corrents de béns i serveis 5.551.656,42
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 202.259,00
6 Inversions reals 25.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 5.400,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 21.394.313,22

Llocs de treball pressupostats del programa 273
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AGRUPACIÓ                                : Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals 
GESTOR DE PROGRAMA          : EX01. Gabinet i SG Afers i RI i Ex i Trans Subsector: GC 

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 webs del Departament adaptats a dispositius 
mòbils 

% OE1.1   80,00

2. Nombre de fitxers de protecció de dades de caràcter personal 
inscrits a l'APDCAT 

Nombre OE1.1   50,00

3. Nombre d'informes jurídics elaborats Nombre OE1.1   200,00

4. Percentatge d'execució del pressupost Nombre OE1.2   100,00

5. Nombre d'activitats formatives organitzades Nombre OE1.2   30,00

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Dotar el Departament del pressupost necessari per gestionar adequadament els objectius que es proposa. 
2. Seleccionar el personal més idoni per ocupar els llocs de treball i de comandament de les unitats administratives i directives. 
3. Proporcionar un espai adequat, dotar de recursos i eines suficients perquè el personal desenvolupi eficientment les seves funcions. 
4. Assegurar que el personal del Departament tingui accés a la formació i als serveis de prevenció de riscos laborals. 
5. Crear unitats que prestin serveis transversals al Depart.: assessoria jurídica, gabinet tècnic,recursos humans, i gestió econòmica.
6. Projectar a la ciutadania l’organització, les funcions i les actuacions del Departament. 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 15.609.997,80
2 Despeses corrents de béns i serveis 5.551.656,42
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 202.259,00
6 Inversions reals 25.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 5.400,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 21.394.313,22

Llocs de treball pressupostats del gestor 273
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AGRUPACIO                                : Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 131. Relacions institucionals, memòria, pau i drets humans 

Pla de Govern:  3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica 
Pla Departamental: 7.Impulsar les relacions entre institucions de la Generalitat i fomentar la memòria democràtica, la pau i el respecte als drets

humans

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
El programa pretén reforçar el sistema democràtic per fer-lo més eficaç i dotar-lo de mitjans per afrontar els nous reptes d'una societat en 
transformació, que necessita com mai la implicació de les polítiques públiques en els àmbits de la recuperació de la memòria democràtica i de foment 
de la pau i dels drets humans com a part nuclear del sistema de valors de l'acció de govern. 
Pel que fa a l'àmbit institucional, és essencial l'òptima articulació entre el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya. El programa vol garantir 
la coordinació de l'acció de l'executiu amb els treballs de la cambra legislativa, tant en el vessant de control i d'impuls de l'acció política com en el de la 
pròpia producció normativa. 
Tota democràcia es fonamenta en un determinat sistema de valors. La fortalesa del sistema requereix el desplegament de polítiques públiques 
transversals en defensa dels drets humans i de foment de la pau. En aquest ordre de coses, també és rellevant la recuperació de la memòria de la 
lluita contra la dictadura i per les llibertats democràtiques i nacionals i la reparació a les persones que van sofrir-ne les conseqüències. Fou en aquest 
sentit que la Generalitat regulà el 2000 la concessió de les indemnitzacions pels supòsits de la Llei 46/1977, de 15 d'octubre, d'amnistia, i excloses dels 
beneficis de la Llei estatal, mitjançant el Decret 288/2000, indemnitzacions. 

Població objectiu: 
El conjunt de la ciutadania de Catalunya. Tanmateix, moltes de les accions tenen subjectes específics, com ara altres institucions públiques de 
Catalunya, de la resta de l'Estat i dels àmbits europeu i internacional, així com actors socials i polítics, com les organitzacions socials, collegis 
professionals, universitats, centres educatius, mitjans de comunicació i partits polítics. També són rellevants les entitats de la societat civil que treballen 
per la recuperació de la memòria democràtica i la defensa i extensió de la pau i els drets humans. Pel que fa a les indemnitzacions, el programa 
s'adreça a persones privades de llibertat en els supòsits determinats per la Llei 46/1977, de 15 d'octubre, d'amnistia, sempre que estiguin subjectes al 
veïnatge civil català. 
Descripció detallada de la necessitat: 

La societat actual viu en un estat de transformació constant. En aquest canvi d'època en què la solidesa i la seguretat són substituïdes per la incertesa, 
creix la desconfiança envers la política. Esdevé necessària, doncs, una política pública ferma i decidida que abordi la millora del sistema democràtic. 
Per tal d'evitar la desafecció o l'articulació de l'acció política per mitjans no democràtics, cal oferir la màxima informació sobre les actuacions públiques 
i sobre l'activitat parlamentària, i promoure experiències innovadores que cola laborin a definir un marc institucional més adequat a la societat actual. 
No hi ha democràcia sense demòcrates i això comporta una lluita contra la banalització dels drets de les persones i el descrèdit de la política. 
Aquesta lluita implica impulsar actuacions de promoció dels drets humans i de la cultura de la pau, el reconeixement i suport a les persones que 
lluitaren per la democràcia amb risc de la seva llibertat i, sovint, de la pròpia vida, la recuperació de la memòria històrica d'aquells esdeveniments i la 
dinamització de projectes que ajudin a la seva difusió i coneixement. 
La disposició addicional divuitena de la Llei 4/1990, de 29 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per l'any 1990 va establir unes indemnitzacions 
en favor de les persones que van patir presó com a conseqüència dels supòsits establerts a la llei 46/1977, de 15 d'octubre, d'amnistia.
El Govern de la Generalitat de Catalunya, amb la voluntat d'ampliar la cobertura d'aquelles indemnitzacions a persones residents a Catalunya que, 
havent patit privació de llibertat en els supòsits previstos en la Llei 46/1977, no complien algun dels requisits exigits en la disposició addicional 
divuitena abans mencionada, va aprovar per unanimitat el Decret 288/2000, de 31 d'agost i el Decret 330/2002, de 3 de desembre. Finalment, atesa la 
gran quantitat de sol·licitants que no van poder presentar la seva sola licitud en els terminis establerts per tots dos decrets i per la Llei 16/2001, de 29 
de novembre, es va aprovar la Llei 21/2005, de 29 de desembre, la qual va determinar que els possibles beneficiaris poden presentar les seves 
sol·licituds d'indemnització sense subjecció a termini. 
S'ha demostrat peremptòria l'exhaustiva localització i identificació de les fosses de la Guerra Civil i el franquisme, i també la posada en funcionament 
del Projecte d'identificació de restes òssies de persones desaparegudes durant la guerra civil i el franquisme. 
És igualment necessària la renovació de la senyalització de la Xarxa d'Espais de Memòria, greument deteriorada en molts casos. 

Marc regulador del programa:
EAC; Decret 45/2016, de 19 de gener, d'estructuració del DEXI; Llei 10/2009, de 30 de juny, sobre la localització i la identificació de les persones 
desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i la dignificació de les fosses comunes; Decret 111/2010, de 31 d'agost; Llei 14/2007 del 
5 de desembre, de l'ICIP; Llei 13/2007, del 31 d'octubre, del Memorial Democràtic; Acord GOV/43/2015, de 24 de març, pel qual s'aprova la 
modificació dels estatuts de determinats consorcis, amb participació majoritària de la Gen.Cat. (MUME i COMEBE); Llei 46/1977, de 15 d'octubre; 
Decret 288/2000, de 31 d'agost; Llei 16/2001, de 29 de novembre; Decret 330/2002, de 3 de desembre; Llei 46/1977, de 15 d'octubre, i Llei 21/2005, 
de 29 de desembre. 
Missió 
Coordinar i desenvolupar les relacions de col·laboració i cooperació entre el Govern i el Parlament i la resta d'institucions i dotar-les de la màxima 
eficàcia, així com també impulsar els valors de la pau i dels drets humans i la memòria democràtica, mitjançant polítiques públiques de col·laboració i 
foment en aquests àmbits, a fi de millorar la qualitat democràtica i el sistema democràtic. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Fomentar i gestionar les relacions de col·laboració i cooperació entre el Govern i el Parlament i la resta d'institucions i dotar-les de la màxima eficàcia 
(OE7.1) 
 1. Incrementar el nombre de convenis i acords informats i registrats 
· Coordinar i fer el seguiment de l'activitat parlamentària del Govern. (OE7.2) 
 1. Millorar les relacions entre el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya 
· Redactar, aprovar i dur a terme el Pla d'actuacions 2016-2018 de foment de les polítiques de memòria democràtica, pau i drets humans (OE7.3) 
 1. Elaborar projectes en matèria de memòria, pau i drets humans 
 2. Promoure la signatura de convenis i acords en matèria de memòria, pau i drets humans 
· Impulsar i promoure les actuacions en matèria de memòria, drets humans i pau dels organismes autònoms que depenen de la Direcció General de 
Relacions Institucionals i amb el Parlament: Memorial Democràtic, MUME, COMEBE i ICIP (OE7.4) 
 1. Dissenyar actuacions per dur a terme des de la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament 
 2. Dissenyar actuacions per dur a terme des del Memorial Democràtic 
 3. Dissenyar actuacions per dur a terme des de l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) 
 4. Dissenyar actuacions per dur a terme des del Museu Memorial de l’Exili (MUME) 
 5. Dissenyar actuacions per dur a terme des del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre (COMEBE) 
 6. Informar i resoldre els expedients d’indemnització a persones represaliades de la Guerra Civil i el Franquisme 

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

1. Nombre de projectes i actuacions en matèria de memòria 
democràtica, pau, i drets humans 

Nombre OE7.3 55,00 51,00 60,00

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

Nombre OE7.3 23,00 21,00 19,00

3. Nombre de peticions d'atenció a víctimes de la Guerra Civil i 
la postguerra a què s'ha donat resposta 

Nombre OE7.3  775,00 900,00

4. Percentatge de resposta de l'activitat informativa en l'àmbit 
de l'activitat parlamentària 

% OE7.2 100,00 100,00 100,00 100,00

5. Nombre de convenis informats preceptivament Nombre OE7.1 108,00 104,00 100,00 106,00

6. Percentatge de registre dels convenis de la Generalitat amb 
el sector públic 

% OE7.1 75,00 100,00 100,00 100,00

7. Nombre d'expedients d'indeminitzacions resolts Nombre OE7.3  15,00 12,00

8. Nombre de persones a les quals s'ha reconegut la 
indemnització enguany 

Nombre OE7.3  12,00 6,00

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 1.864.996,96
2 Despeses corrents de béns i serveis 2.482.593,04
3 Despeses financeres 1.000,00
4 Transferències corrents 970.220,00
6 Inversions reals 64.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 5.382.810,00

Llocs de treball pressupostats del programa 48
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AGRUPACIÓ                                : Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 131. Relacions institucionals, memòria, pau i drets humans 
GESTOR DE PROGRAMA          : EX01. Gabinet i SG Afers i RI i Ex i Trans Subsector: GC 

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 de sessions formatives en l'àmbit de l'activitat 
parlamentària 

Nombre OE7.2 10,00 5,00 6,00 6,00

2. Nombre d'informes de seguiment de l'activitat normativa 
estatal que afecta l'exercici de les competències de la 
Generalitat 

Nombre OE7.1   4,00

3. Percentatge de reunions preparatòries de la representació de 
la Generalitat respecte de les reunions dels òrgans paritaris 
Estat - Generalitat 

% OE7.1   100,00

     

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Coordinar l’activitat parlamentària del Govern i el compliment de les iniciatives parlam. de control i impuls de l’acció política 
2. Elaborar informes i anàlisis de l’activitat parlam., així com de les principals institucions de Catalunya i de les Corts Grals. 
3. Elaborar publicacions i organitzar cursos i conferències sobre l’activitat parlamentària. 
4. Ampliar l’abast del Registre de convenis als convenis amb altres ens públics. 
5. Col•laborar amb altres organismes públics o privats en la difusió, formació i recerca de la cultura de la pau i dels drets humans.
6. Gestionar les peticions d’indemnització de les víctimes de la Guerra Civil i la postguerra, i fer-ne el reconeixement corresponent. 
7. Convocar Premi de recerca en Drets Humans per impulsar la recerca cient. en l' àmbit i mantenir-hi la sensibilització ciutadana. 
8. Convocar el Premi anual per a iniciatives el món local en memòria democràtica. 
9. Promoure la sensibilització, difusió i recerca en els àmbits de la memòria democràtica i la cultura de la pau i dels drets humans.

10. Desplegar el sistema tècnic d’identificació genètica de restes de persones desaparegudes durant la Guerra Civil. 
11. Impulsar la rememoració pública del vuitantè aniversari de la Guerra Civil. 
12. Impulsar el Programa de defensors dels drets humans. 
13. Millorar la usabilitat i la difusió del mapa de fosses i llocs de repressió de Catalunya 
14. Redactar i presentar el Pla d’actuacions del govern 2017-2019 en matèria de memòria, pau i drets humans 
15. Mantenir i millorar la gestió del cens de persones desaparegudes i investigar-ne el destí en arxius i registres 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 836.500,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 4.314.600,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 21.000,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 5.172.100,00
   

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 442. Internacionalització de la cultura 

Pla de Govern:  3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica 
Pla Departamental: 2.Aprofundir en els estudis i la difusió de la història de Catalunya 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
El CHCC és un dels centres de referència de l'administració de la Generalitat de Catalunya en matèria d'història. Té com a objectiu promoure accions 
de suport a la recerca i a la difusió de la història de Catalunya dels darrers segles, així com oferir els serveis d'una biblioteca i d'un centre de 
documentació especialitzats per donar suport al Centre, al Museu d'Història de Catalunya, als investigadors i a la ciutadania en general. El CHCC du a 
terme o impulsa accions bàsiques, especialment aquelles que no poden ser realitzades per altres centres i institucions culturals, amb les quals pot 
establir col·laboracions. Es tracta de reforçar la presència cívica de la història de Catalunya, de col·laborar en l'avenç i la difusió del coneixement 
històric, de manera especial amb els ajuts a la investigació i a la publicació  d'obres sobre la història contemporània de Catalunya, i de fomentar-ne la 
presència en els medis historiogràfics i educatius, de dins i fora del país. 

Població objectiu: 
La ciutadania interessada en temàtiques històriques, estudis universitaris i centres de recerca en tots els àmbits. 

Descripció detallada de la necessitat: 

El Centre d'Història Contemporània de Catalunya (CHCC) va ser creat l'any 1984 (Decret 80/1984, de 3 de març, DOGC, núm. 425), amb la voluntat 
de recuperar la memòria històrica de Catalunya i compensar la marginació a la qual s'havia vist relegada en les històries oficials i, més recentment, per 
dècades de dictadura franquista. 
Tenint present les aspiracions del poble català a assolir un estat propi, donar a conèixer els fonaments històrics mil·lenaris de l'existència d'una 
Catalunya sobirana és també un nou objectiu per a l'assoliment del qual treballa el CHCC en els darrers anys i ha de continuar-ho fent en el futur. 
Especial relleu han de tenir les accions exteriors en aquest sentit. 

Marc regulador del programa:
Decret 80/1984, de 3 de març, DOGC, núm. 425 de creació del Centre d'Història Contemporània de Catalunya. Disposa d'un Consell Assessor amb 
funcions d'assessorament en l'establiment de les línies generals d'actuació del Centre (Ordre PRE/114/2004, de 15 d'abril, DOGC núm. 4118). Decret 
118/2013, de 26 de febrer, DOGC, núm. 6325 de reestructuració del Departament de Presidència. Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, 
denominació i determinació de l'àmbit de competències dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya 

Missió 
El CHCC treballa amb la voluntat que història, memòria i identitat arribin al màxim de gent possible i confegeixin el tramat a partir del qual poder 
caminar cap el futur. Aspira igualment a ser útil en la tasca, sempre necessària, de reescriure la pròpia història. No es vol institucionalitzar la història o 
una determinada manera d'entendre-la, sinó refer-la permanentment des del respecte més estricte al pluralisme personal i ideològic. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Promoure i coordinar accions de suport i recerca en relació amb la història de Catalunya. (OE2.1) 
 1. Analitzar el fet identitari al llarg de la història. 
 2. Aprofundir en la història del catalanisme i de les institucions que creà. 
 3. Estudiar el caràcter de les relacions polítiques entre els organismes i governs de l’Estat espanyol i Catalunya en els darrers tres-cents anys. 
· Donar a conèixer i difondre la història de Catalunya, especialment a l'exterior (OE2.2) 
 1. Millorar el coneixement de la història de Catalunya als catalans i catalanes, i internacionalment. 

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

1. Nombre d'estudis en matèria d'història de Catalunya Nombre OE2.1 4,00  6,00 4,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 50.000,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 50.000,00

Llocs de treball pressupostats del programa 0
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AGRUPACIÓ                                : Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 442. Internacionalització de la cultura 
GESTOR DE PROGRAMA          : EX01. Gabinet i SG Afers i RI i Ex i Trans Subsector: GC 

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. Edicions de llibres Nombre OE2.2  6,00 10,00

2. Nombre d'actes de difusió de la història de Catalunya Nombre OE2.2   1,00

3. Nombre d'exemplars catalogats a la biblioteca del Centre 
d'Història CC 

Nombre OE2.2   700,00

4. Nombre de consultes a la biblioteca del Centre d'Història CC Nombre OE2.2   1.050,00

5. Nombre de documents prestats a la biblioteca Nombre OE2.2   300,00

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Encàrrec de tres estudis sobre el segle XX relacionats amb el projecte sobre el fet identitari català al llarg de la història.
2. Edició anotada de l’obra d’Antoni Rovira i Virgili, ‘Les valors ideals de la Guerra’, amb un estudi de l’obra. 
3. Recollida de dades sobre el ‘Cost humà de la Guerra Civil a Catalunya’ i introducció de dades al banc de dades públic. 
4. Edició de tres volums de la col•lecció ‘La I Guerra Mundial i Catalunya’. 
5. Edició de tres volums de la col•lecció ‘El Fet identitari català al llarg de la història’. 
6. Edició en dos volums d’un manuscrit sobre la Guerra dels Segadors (inèdit). 
7. Edició de les actes del simposi ‘A 40 anys de la morts de Franco’, dut a terme l’any 2015 
8. Anotació de l’obra ‘Història de Catalunya’ de Francesc de Castellví (S. XVIII) 
9. Encàrrecs puntuals externs de suport a les tasques del CHCC. 

10. Materials de divulgació de caràcter històric sobre els fonaments de la realitat nacional de Catalunya. 
11. Serveis de la biblioteca i centre de doc. especial.: catalogació, manteniment de fons, noves adquisicions,atenció públic i préstecs
12. Digitalització dels llibres publicats per Josep Benet i Morell, fundador i primer director del Centre. 
13. Jornada sobre genocidis al llarg de la història. 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 50.000,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 50.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 553. Polítiques i sensibilització ambientals 

Pla de Govern:  3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica 
Pla Departamental: 3.Donar suport i assistència tècnica al Govern de la Generalitat en polítiques sostenibles d'interès territorial i sectorial 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
Els impactes del canvi climàtic sobre els sistemes naturals, socials i econòmics, la transició vers un model energètic més eficient i baix en emissions de 
gasos amb efecte d'hivernacle, la seguretat alimentària de la població, l'impacte de l'evolució demogràfica sobre el mercat de treball i les pensions, 
l'abastament d'aigua a la població, el manteniment dels serveis que els ecosistemes proporcionen a la societat catalanes són  reptes, o la millora de 
l'educació dels infants són una mostra dels reptes que Catalunya té plantejats en relació a la seva sostenibilitat. 
La Generalitat de Catalunya impulsa polítiques, propostes normatives, plans i programes per abordar els diversos reptes que Catalunya té plantejats 
sobre la seva sostenibilitat social, econòmica i ambiental, i els reptes globals que afecten i poden afectar el seu desenvolupament. El Consell Assessor 
per al Desenvolupament Sostenible (CADS), mitjançant la seva funció assessora de caràcter transversal, contribueix a la integració de la sostenibilitat 
en l'acció de Govern i a la preparació d'aquesta acció davant de reptes a mitjà i llarg termini, d'àmbit global, europeu i català. La seva connexió amb el 
món científic, els actors de la societat civil i la seva pertinença a la xarxa europea de consells assessors en medi ambient i desenvolupament
sostenible li permeten desenvolupar les seves funcions. 

Població objectiu: 
Atès el caràcter d'òrgan assessor del Govern de la Generalitat, el Govern i les unitats directives dels diversos departaments de la Generalitat 
constitueixen el seu públic objectiu directe (cal tenir present que la sostenibilitat és un concepte transversal i, per tant, el CADS elabora reflexions i 
interactua amb diversos departaments de la Generalitat). En tant que les recomanacions del CADS incideixen en la formulació d'unes polítiques 
públiques i de determinades propostes de normativa i de planificació que afecten el conjunt de la població catalana, aquesta constitueix el públic 
objectiu final de l'activitat del consell. 

Descripció detallada de la necessitat: 

Aspectes com l'energia, l'aigua, la seguretat alimentària, la disponibilitat de recursos bàsics pel funcionament de la societat i de l'economia, o els 
efectes del canvi climàtic són temes que han entrat amb força a les agendes de les institucions internacionals i els governs, però també dels sectors 
econòmics i dels actors de la societat civil organitzada (així com també han passat a esdevenir elements de clara preocupació per part dels ciutadans. 
La transició vers un model de producció i consum més eficient, respectuós amb el medi ambient, amb consciència social, que creï ocupació, incrementi 
la resiliència de l'economia i la societat davant de possibles riscos i, al mateix temps, comporti un increment de competitivitat de l'economia, està també 
present en les agendes polítiques d'arreu. 
En aquest context, el CADS és un òrgan que: 
Proporciona assessorament estratègic al Govern en l'àmbit del desenvolupament sostenible (polítiques, plans i programes, normativa, iniciatives 
estratègiques, etc.). Promou la implicació, la conscienciació i la sensibilització dels sectors econòmics i socials en el procés de desenvolupament 
sostenible del país. 
Contribueix a fomentar la recerca, la transferència de coneixement i el diàleg entre el món acadèmic, els poders públics i la societat civil en l'àmbit del 
desenvolupament sostenible. 
Col·labora amb organismes similars d'arreu per tal d'analitzar les polítiques i actuacions que estan impulsant governs estats i sub-estatals d'arreu del 
món, compartir reflexions estratègiques i bones pràctiques en l'àmbit de la sostenibilitat. 
Davant la necessitat de garantir el diàleg i la col·laboració entre els diversos actors que treballen en aspectes claus de la sostenibilitat a Catalunya, el 
CADS ha impulsat diversos grups d'experts, que contribueixen a les reflexions estratègiques del CADS i esdevenen plataformes de debat i intercanvi 
d'informació entre ells. Davant la necessitat de compartir les estratègies existents a escala internacional i europees en matèria de sostenibilitat i 
economia verda, el CADS fa un seguiment regular de l'activitat de les principals institucions internacionals, així com de governs estatals i sub-estatals. 
Un dels mecanismes per fer-ho és la xarxa European Environment and Sustainable Development Advisory Councils (EEAC), que el director del CADS 
presideix des de gener de 2015. 
També fa un seguiment de les consultes públiques que convoca la Comissió Europea de forma periòdica i impulsa la participació de la Generalitat i 
d'actors rellevants de la societat civil catalana en les que tenen un marcat interès pel país des del punt de vista de la sostenibilitat. 
Finalment, el CADS també fa un seguiment dels principals reptes que afecten la sostenibilitat a escala del mediterrani. 

Marc regulador del programa:
L'activitat i el funcionament del CADS estan regulats pel DECRET 41/2014, d'1 d'abril, del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de 
Catalunya (DOGC núm. 6596, de 03/04/2014). Atesa la seva actuació assessora de caràcter transversal, les seves reflexions tenen com a marc de 
referència el context normatiu i de planificació sectorial que afecta l'objecte propi de cadascuna d'aquestes reflexions (per exemple, l'Estratègia 
Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic o el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 

Missió 
Contribuir a que Catalunya afronti els reptes 'actuals i futurs- envers la seva sostenibilitat, és a dir, faci la transició vers (a) una societat més madura, 
justa, cohesionada i integradora, (b) una economia més innovadora, competitiva i eficient en l'ús dels recursos, amb alts nivells d'ocupació i un teixit 
empresarial sòlid i amb vocació global, que (c) gestioni millor el seu gestió del patrimoni natural, garantint la bona salut dels ecosistemes, i disposi d'un 
medi ambient de qualitat i resilient als efectes del canvi climàtic, que (d) disposi d'una administració pública moderna, eficient, eficaç i transparent, i una 
societat civil articulada i informada, que participi activament en els processos de presa de decisions i, finalment, (e) un país que contribueixi als 
esforços de la comunitat internacional per garantir la sostenibilitat global. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Assessorar, informar i proposar al Govern polítiques i accions relacionades amb el desenvolupament sostenible (OE3.1) 
 1. Elaborar informes, a petició del Govern i a iniciativa pròpia, en qüestions rellevants per al desenvolupament sostenible de Catalunya. 

2. Participar en processos de treball interdepartamental per dissenyar instruments de planificació estratègica en àmbits vinculats al 
desenvolupament sostenible (canvi climàtic, ecodisseny, suport al 3er sector ambiental, etc.). 

· Promoure la implicació de la societat i l'economia catalanes en el procés de desenvolupament sostenible de Catalunya (OE3.2) 
1. Organitzar jornades i sessions de debat estratègic sobre qüestions claus per al desenvolupament sostenible (amb experts i representants de 

la societat civil). 
 2. Publicar i difondre documents de referència sobre sostenibilitat. 
· Promoure la presència de Catalunya en els grans debats internacionals i europeus sobre sostenibilitat (OE3.3) 
 1. Organitzar debats i jornades de reflexió sobre reptes globals en l’àmbit del desenvol. sostenible (a Catalunya i a l’exterior) 
 2. Participar en xarxes, grups d'experts o iniciatives internacionals, europees i mediterrànies sobre desenvolupament sostenible

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

1. Nombre d'informes del Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible per al Govern de la Generalitat 

Nombre OE3.1 1,00   5,00

2. Jornades de reflexió estratègica realitzades pel Consell 
Assessor per al Desenvolupament Sostenible 

Nombre OE3.1 11,00   15,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 140.000,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 140.000,00

Llocs de treball pressupostats del programa 0
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AGRUPACIÓ                                : Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 553. Polítiques i sensibilització ambientals 
GESTOR DE PROGRAMA          : EX01. Gabinet i SG Afers i RI i Ex i Trans Subsector: GC 

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. Xarxes i grups d'experts d'àmbit europeu i internacional amb 
participació del Consell Assessor per al Desenvolupament 
Sostenible

Nombre OE3.3  4,00 2,00

2. Publicacions de documents de referència sobre sostenibilitat Nombre OE3.2  3,00 1,00

3. Conferències, seminaris i taules rodones organitzades o amb 
participació del Consell Assessor per al Desenvolupament 
Sostenible, a Catalunya 

Nombre OE3.2   20,00

4. Conferències, seminaris i taules rodones organitzades o amb 
participació del Consell Assessor per al Desenvolupament 
Sostenible, fora de Catalunya 

Nombre OE3.3   15,00

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Informe sobre el potencial d’ús de l’aigua regenerada com a mecanisme de resiliència hídrica de Catalunya. 
2. Informe sobre els reptes de Catalunya en l’àmbit marí i costaner (títol provisional) 
3. Informe sobre el patrimoni natural a Catalunya i la seva rellevància com a infraestructura verda (títol provisional) 
4. Jornades de reflexió (Govern-experts-societat civil) sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible. 
5. Sessions de reflexió “BCN Climate Futures”, coorganitzades amb el CIDOB. 
6. 9enes Jornades anuals sobre el canvi climàtic a Catalunya 
7. Impuls de la xarxa European Environment and Sustainable Development Advisory Councils (EEAC). 
8. Contribució a l’impuls del grup d’experts en canvi climàtic del Mediterrani (MEDECC) 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 140.000,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 140.000,00
   

Llocs de treball pressupostats del gestor 0


